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ABSTRACT  

This study revolves around calculating the extent of appearance of both anonymously and 

named men and women as well as determining whether or not Yvonne Hirdman’s gender 

theory is applicable on two versions of a Swedish educational history textbook called Epos: 

historia: för gymnasieskolans kurs A (2008) and Epos [historia] 1b (2012), published for two 

different curriculum. Our qualitative investigation of two parts of the book’s content proves 

that the two principles of gender system are present in both books, although to a lesser extent 

in the latter version. Calculating the material, results have shown that anonymous men and 

women are almost equally presented in Epos 2012, which is not the case in the 2008 version. 

However, studying the extent of named men and women, we can determine that male 

characters are overrepresented in both versions, with a total of 80 % of all persons named in 

the books being of the male gender. To further problematize our material, we discuss how the 

student’s identity, based on E.H. Erikson’s theory of identity, could be affected by the subject 

matter content. We believe that it can be malicious to student’s self-image, and that it is the 

teacher’s responsibility to debate with the students about how the gender system’s two 

principles are present in our society. 
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1. INLEDNING  

”Kvinnorna saknas i skolans historieböcker”. Artikeln återfanns på Dagens Nyheters hemsida 

den 15:e januari 2015.
1
 Granskningen som genomförts på fyra läroböcker i historia visar att 

endast 13 procent av de namngivna personerna i böckerna är kvinnor. Samtliga läroböcker 

som granskats är anpassade för den nya läroplan som lanserades 2011, en läroplan som har 

högre krav på ökad jämställdhet än tidigare. Ann-Sofie Ohlander, professor emerita i historia, 

är bedrövad av granskningens resultat. Hon anser att utvecklingen mot ett jämställt innehåll i 

läroböckerna går för långsamt. I rapporten Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i 

historia, genomförd av Ohlander på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan, 

studerar hon ett antal historieläroböckers innehåll utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

Resultaten visar att kvinnor ges ”minimalt” utrymme i läroböckernas innehåll, och att kvinnor 

ofta exkluderas från huvudtexten.
2
 Hennes slutsats i rapporten är att det inte finns någon ”[...] 

ursäkt för att fortsätta att ge ut historiska läromedel som förgäves försöker skyla en 

gammaldags manlig kanon och ett föråldrat forskningsläge med en och annan påsmetad notis 

om kvinnor”.
3
 Ohlander har i sin rapport även uttryckt ett behov av en oberoende granskning 

av Epos, en lärobok hon själv varit delförfattare i. Hon anser att boken har brister ur en 

jämställdhetssynpunkt, trots att en annan undersökning genomförd på uppdrag av Skolverket 

gett den positiva omdömen.
4
 Mot denna bakgrund samt den växande jämställdhetsdebatten i 

samhället genomför vi med vår undersökning en oberoende granskning av två upplagor av 

historieläroboken Epos: Epos: historia: för gymnasieskolans kurs A (2008) samt Epos 

[historia] 1b (2012), utgivna i samband med två olika läro- och ämnesplaner. Vår 

utgångspunkt är Yvonne Hirdmans teori om genussystemets två principer, vilka är dikotomi- 

samt hierarkiprincipen. Med dikotomiprincipen menas att män och kvinnor hålls isär, vad de 

                                                      

 
1
 Delin, Mikael, ”Kvinnorna saknas i skolans historieböcker”, 

[http://www.dn.se/nyheter/sverige/kvinnorna-saknas-i-skolans-historiebocker/], avläst den 13/2 2015.  
2
 SOU 2010:10 s 67. 

3
 SOU 2010:10 s 72. 

4
 SOU 2010:10 s 11. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/kvinnorna-saknas-i-skolans-historiebocker/
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ska göra samt hur de ska vara. Hierarkiprincipen syftar till att mannen är normen i samhället 

och alltings måttstock.   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att undersöka i vilken omfattning samt hur kvinnor och män 

gestaltas i två valda läroböcker från två olika läroplansperioder. Mer preciserat är att 

undersöka huruvida läroböckerna överensstämmer med Yvonne Hirdmans teori om 

genussystemets två principer, och ifall förhållandet förändras i samband med att en ny 

läroplan lanseras. Utifrån våra resultat för vi en diskussion kring elevers skapande av 

identitet. Hur kan läroböckernas innehåll, som vi tolkar det med hjälp av Hirdmans två 

principer, påverka elevers identitet? 

Vi kommer arbeta utifrån följande frågeställningar: 

 

1. Hur ser fördelningen ut mellan namngivna samt anonyma kvinnor och män i två 

utvalda historieläroböcker, och vad förändras i samband med att ny läroplan lanseras? 

2. Hur bekräftas alternativt motstrider Yvonne Hirdmans teori om genussystemets två 

principer i två utvalda historieläroböcker, och vad förändras i samband med att ny 

läroplan lanseras? 

3. Baserat på huruvida genussystemets två principer bevisas alternativt motbevisas i 

läroböckerna, hur kan deras innehåll påverka skapandet av elevernas identitet? 

 

Sista frågeställningen kommer att inneha funktion som problematiserings- och 

diskussionsfråga. Frågan kommer att tas upp i diskussionsavsnittet, medan övriga även 

diskuteras i analysavsnittet. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Detta kapitel beskriver den tidigare forskning vi utgått ifrån vid analysen av vårt empiriska 

källmaterial.  

2.1 Ann-Sofie Ohlander - Kvinnor, män och jämställdhet i historia 

I en rapport genomförd av Ann-Sofie Ohlander på uppdrag från Delegationen för jämställdhet 

i skolan, studeras jämställdhet mellan kvinnor och män i valda historieläroböcker. Rapportens 

primära syfte och frågeställningar är att undersöka utrymmet i läroböckerna som ges kvinnor 

och män. Vidare granskas utsträckningen av det könsneutrala perspektivet i läroböckerna och 

därefter studeras läroböckernas framställning av jämställdhet. Avslutningsvis undersöks om 

”[…] böckerna också innehåller analyser av hur kvinnor och män och deras förhållande till 

varandra uppfattas och beskrivs i de historiska källorna, och om man tar upp homosexualitet i 

historien”.
5
 

 

Ohlander har i sin undersökning använt fyra läroböcker, två är avsedda för gymnasieskolans 

A-kurs i historia och de övriga två är avsedda för historia i grundskolan. Undersökningen 

inleds med en ingående studie av läroboken Människan genom tiderna (2003) vilken är 

anpassad för Historia A på gymnasienivå, och är skriven av fyra författare. Resultaten från 

läroboken har sedan verkat som en bakgrund för nästa tre läroböcker, Alla tiders historia 

(2008) som är anpassad för historia A på gymnasiet. De två andra böckerna är anpassade för 

grundskolan, So direkt. Historia. Ämnesboken (2007) samt Sofi Historia (2005).
6
  

 

Ohlander presenterar resultaten från Människan genom tiderna i olika delar. Först presenteras 

statistik enligt uppdelningarna: register, bilder/bildtexter, konstnärer, tidslinjer, ingresser. Hon 

                                                      

 
5
 SOU 2010:10, s 13.  

6
 SOU 2010:10, s 13f. 
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går sedan djupare in under rubrikerna: ”de ‘anonyma’ människorna [---] kvinnan som 

pendang
7
 till mannen [---] mannen genom tiderna [---] mänskligt blir manligt”.

8
 

 

Ohlander menar att det finns brister i personregistret, det finns flera namngivna män och 

kvinnor i huvudtexten men som saknas i personregistret.
9
 Vid studie av bilder samt bildtexter 

beskriver Ohlander att läroboken är rikt illustrerad. Bilderna gestaltar ofta enskilda personer 

eller personer i grupp, dessa är också ofta namngivna i tillhörande bildtexter.
10

 Vidare anges 

vanligen konstnärens namn vid bilder från renässansen och framåt. Sammanlagt finns 222 

personer namngivna i bildtexterna, varav 21 är kvinnor.
11

 Den period som Ohlander valt att 

studera närmare är perioden från år 1900- och framåt. Under den perioden är fem av de 21 

kvinnorna i bildtext presenterade. Värt att notera är att tre av dessa kvinnor framställs på en 

bild som kung George VI:s av England familj. En av dessa tre kvinnor presenteras som 

presidenthustru. Margaret Thatcher är den enda kvinna från perioden som framstår som 

självständig kvinna enligt Ohlander, och på manliga sidan är antalet 56 stycken män.  

Genomgången av namngivna personer i bildtexterna stärker således 

intrycket av kvinnors frånvaro, och särskilt efter år 1900; detta desto mer 

som flera av de kvinnor som finns med är där i egenskap av pendanger till 

män: icke-regerande drottningar, hustrur, älskarinnor.
12

 

 

Om vi istället ser till huvudtexten visar det sig att under 1900-talet nämns det fyra kvinnor, 

men ingen svensk kvinna finns namngiven i register eller huvudtext efter år 1720. Det kan 

jämföras med liknande resultat från gymnasieboken Alla tiders historia, där det nämns två 

kvinnor i texten som berör Sverige under 1900-talet, men i den övriga texten om allmän 

historia under samma period nämns inte en enda kvinna.
13

 

                                                      

 
7
 Med pendang menas att kvinnan är mannens motsvarighet, i detta fall huvudsubjektet 

(mannen) i textens hustru. 
8
 SOU 2010:10, s 5. 

9
 SOU 2010:10, s 17f. 

10
 SOU 2010:10, s 21. 

11
 SOU 2010:10, s 23. 

12
 SOU 2010:10, s 23. 

13
 SOU 2010:10, s 70. 
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Läroboken Människan genom tiderna innehåller tidslinjer vid kapitelingresserna som ska 

verka som översiktscheman vilka ska återge epokernas mest väsentliga skeenden. Dessa 

tidslinjer består av teckningar och sammanlagt finns 121 män och 8 kvinnor avbildade. När 

Ohlander går vidare och diskuterar kapitlens ingresser ser hon tendens till urskiljning av kön. 

”Visserligen nämns endast få personer vid namn i ingresserna, men samtliga är män. Nästan 

alla är statschefer, de flesta med diktatorisk makt”.
14

 Hon betonar dock att kvinnans existens 

gestaltas på ett fåtal ställen, där hon ger exemplet från kapitlet om antiken, kvinnan omtalas 

indirekt ”[…]kvinnor och slavar inte hade rösträtt[…]”.
15

 

 

De huvudsakliga resultaten av studien visar att samtliga böcker visar på liknande tendenser 

när det gäller dominans ur det manliga perspektivet.  ”Utrymmet för kvinnors historia är 

minimalt och har oftast karaktären av inskott i den övriga texten. Också i avsnitt som 

behandlar kvinnor slår manliga perspektiv igenom”.
16

 Vidare visar samtliga böcker tendenser 

på att kvinnan framställs i egenskap av pendang till mannen: bondens eller arbetarens hustru 

exempelvis.
17

 Krig och dess förlopp ägnas stort utrymme i samtliga böcker, men förhållandet 

för kvinnan och hennes insatser ges litet eller inget utrymme.
18

 

 

En av rubrikerna behandlar exempel på när mänskligt blir manligt. Ohlander menar att när 

texten talar om människor eller medborgare blir dessa ord relaterade till män. Innehållets 

fokus kretsar kring krig, och det syftar uteslutande till mannen. Kvinnors insatser i krig för 

samhällets överlevnad tillägnas inget utrymme. I de fall då kvinnor nämns i huvudtexten är de 

presenterade som ”bihang” till mannen, vanligtvis som mannens hustru.
19

 

                                                      

 
14

 SOU 2010:10, s 25. 
15

 SOU 2010:10, s 25. 
16

 SOU 2010:10, s 67. 
17

 SOU 2010:10, s 68. 
18

 SOU 2010:10, s 70. 
19

 SOU 2010:10, s 39. 
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I ett avslutande avsnitt kritiserar Ohlander läroböckerna för att inte motsvara de krav ur 

perspektivet jämställdhet som läroplanens föreskrifter, kursplanernas mål har. ”I de 

läroböcker som här granskats är mannen, hans liv och verksamhet - utan att det på något sätt 

medvetandegörs - norm, huvudperson och styrande för urvalet och behandlingen av de 

samhällsområden som tas upp”.
20

 Ohlander menar att kvinno- och genushistorisk forskning 

har kommit tillräckligt långt för att ”[e]n historieskrivning som skulle utgå från att kvinnor är 

likvärdiga med män […]” skulle vara möjlig.
21

 Hon ger även exempel på en lärobok anpassad 

för universitetet som skulle vara en förlaga är Det svenska samhället 1720-2006. Böndernas 

och arbetarnas tid (2004).   ”Här är kvinnors liv och arbete - och barns - integrerade i 

framställningen, oavsett vilka delar av samhället det gäller. Kvinnorörelse, kvinnornas 

politiska genombrott och jämställdhetsfrågornas roll behandlas utförligt”.
22

 Ohlander 

sammanställer undersökningen med följande slutsats: 

Det finns också mot den bakgrunden inte någon ursäkt för att fortsätta att ge 

ut historiska läromedel som förgäves försöker skyla en gammaldags manlig 

kanon och ett föråldrat forskningsläge med en och annan påsmetad notis om 

kvinnor. 
23

 

 

2.1.1 Ohlanders reflektion kring effekter på eleverna 

Avslutningsvis diskuterar Ohlander kring huruvida eleverna kan påverkas av en manligt 

vinklad kvinno-lös historia som aldrig ifrågasätts. Om läraren följer de läromedel som 

granskats kan undervisningen hindra en positiv självbild hos unga kvinnor; en grupp 

människor där självdestruktiva drag och handlingar inte är ovanliga. Undervisningen kan även 

bidra till att unga män matas med snäva mansideal och riskerar att få en begränsad bild om sig 

själva och sin omgivning.
24

  

                                                      

 
20

 SOU 2010:10, s 71. 
21

 SOU 2010:10, s 71. 
22

 SOU 2010:10, s 72. 
23

 SOU 2010:10, s 72. 
24

 SOU 2010:10, s 73. 
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2.2 Maria Rosén - Manligt, kvinnligt, jämlikt? – en analys av 

läromedlet Den levande litteraturen 

I Maria Roséns C-uppsats Manligt, kvinnligt, jämlikt? – en analys av läromedlet Den levande 

litteraturen (2008) studeras skiljaktigheter i framställande av manliga och kvinnliga författare 

i läromedlet Den levande litteraturen (1995). Syftet är att studera ifall läroboken klarar 

gymnasieskolans läroplan krav på förmedling av jämställdhet i skolan. Huvudförfattare till 

läroboken är Ulf Jansson och är ett frekvent använt läromedel för ämnet svenska på 

gymnasiet. Roséns utgångspunkt grundar sig i Yvonne Hirdmans teori om genussystemets två 

principer om dikotomi och hierarki. Hon använder sig av kvalitativ analys där hon kritiskt 

närläser texten och med exempel och citat besvarar frågeställningarna.
25

 Resultaten och 

analysen sker parallellt och är indelade i olika fack: “Mannen ges plats [---] beskrivningar [---

] kvinnor och mäns namn [---] inflytande och förnyelse [---] radikala män och tysta kvinnor [-

--] mannen som norm [---] fokus på hur män skriver och att kvinnor skriver [---] manligt, 

kvinnligt, jämlikt”.
26

 Vidare kopplar Rosén studien till värdegrunden kring jämställdhet i 

Lpf94. Undervisningen ska enligt läroplanen spegla manliga och kvinnliga perspektiv och att 

eleverna ska “uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt 

och manligt”.
27

 

 

Huvudresultaten i studien visar att läromedlet Den levande litteraturen bekräftar Hirdmans 

teori om genussystemets två principer. Till antalet är omnämnda män fler än antalet kvinnor. 

Mannen är norm och de bägge könen hålls isär och kvinnan ges egna avsnitt. Ytterligare en 

anmärkning som Rosén gör är epitet kring manliga författare. Männen framställs med epitet 

“den store Aiskylos [...] sagokungen HC Andersen”
28

 medan kvinnor sällan framställs med 

                                                      

 
25

 Rosén 2008, s 2ff. 
26

 Rosén 2008, s 10-20. 
27

 Skolverket 2006, s 4. 
28

 Jansson 1995, s 14&189, citerad i Rosén 2008, s 11. 



 

8 

 

epitet utan istället med attribut som ”Selma Lagerlöf: berättare och uppfostrare […] Agnes 

von Krusenstjerna, den utstötta”.
29

 

Men dikotomin och hierarkin bekräftas även genom de saker som Jansson 

inte inkluderat i sitt läromedel: det tomrum som lämnat vid beskrivning av 

kvinnliga och manliga författarskap. Det är dock tydligt att Jansson försökt 

nå ett mer jämställt läromedel genom att addera avsnitt som helt avsatta för 

kvinnliga författare. Resultatet av detta blir dock att isärhållandet stärks 

ytterligare.
30

  

 

Vidare menar Rosén att genom resultatet följer därmed inte läromedlet Den levande 

litteraturen skolans värdegrund gällande jämställdhet. Det är således av stor vikt att lärare blir 

medvetna och gör analys av läromedlen “[…] för att säkerställa att undervisningen främjar 

elevers utveckling till genusmedvetna människor”.
31

  

2.3 Britt-Marie Berge & Göran Widding – I enlighet med skolans 

värdegrund? 

Docent Britt-Marie Berge och adjunkt Göran Widding har på uppdrag av Skolverket 

genomfört en läroboksundersökning för att studera hur kvinnor framställs i böcker inom 

ämnena biologi/naturkunskap, historia, samhällskunskap och religion. Studien på läroböcker i 

historia har gjorts på sex böcker; tre är för grundskolan och tre för gymnasiet. Läroböckerna 

anpassade för gymnasiet är: Alla tiders historia A (2005), Epos A, (2000), och Människan 

genom tiderna (1997). Boken Epos A som de har studerat är en tidigare upplaga av de böcker 

vi har studerat i vår undersökning.  

 

Genomgående tendens är att män är överrepresenterade i läroböckerna och att de skildrar en 

manlig norm. I avsnitt som har en stor överrepresentation av ett kön gäller det generellt sett 
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 Jansson 1995, s 215&287, citerad i Rosén 2008, s 11. 
30
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det manliga. På de ställen där kvinnor har kvantitativ majoritet i ett avsnitt är det endast 

marginellt.
32

 

 

Studien är inte alltför djupgående, utan tittar på mer generella drag med nedslag i vad som 

förefaller intressant för författarna; sex läroböcker i historia skildras på cirka fyra sidor text. 

Studien inleds med att prata om hur könsneutrala ord knyts an till det manliga, exempelvis 

bönder, slavar, krigsfångar, köpmän. Sammanhanget kring de ställen där orden framkommer 

har en manlig bibetydelse, bland annat krig, erövringar, handel och sjöfart, som förr i tiden 

var mansdominerande. Sammanhang som skulle kunna framhäva kvinnor har även de en 

kvinnlig underrepresentation.
33

 

 

Vad som finns i många böcker är inslag i form av bilder och faktarutor (eller avskilda 

textrutor som vi kallar det i vår undersökning) som behandlar könsperspektiv. Dessa delar är 

dock inte naturligt integrerade i texten och de finns inte med i kapitlens sammanfattningar. De 

påpekar dock att Epos A inte är en del av detta, då den ständigt problematiserar 

könsperspektivet.
34

 

 

Berge & Widding gör nedslag i de olika läroböckerna och visar på hur kvinnor omnämns för 

lite, blir till offer, samt hur stereotypa män framhävs. Genomgående i undersökningen skriver 

de ofta att Epos A är undantag i kvinnofrågan. Under rubriken “Frågor om kön ingår inte i den 

basala grundkursen?” menar de att “[f]örutom i Epos A handlar den stora den stora mängden 

elevfrågor i dessa läroböcker dock inte om kön utan om det könsneutrala, läs det oftast 

mansdominerade, innehåller i texten”.
35

 Senare i texten talar de om Epos A på ett positivt sätt: 

En av läroböckerna i historia, Epos A, har genomgående texter som 

problematiserar könsrelationer. Den didaktiska utformningen bygger på ett 

berättande, socialt underifrånperspektiv som tillsammans med originella 
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 Berge & Widding 2006, s 29. 
33

 Berge & Widding 2006, s 14. 
34

 Berge & Widding 2006, s 14. 
35

 Berge & Widding 2006, s 16. 
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bildval utmanar normalitet och ger läsaren möjligheter till kritiska 

reflektioner med avseende på kön, t,ex. kring resonemangsäktenskaper 

kontra kärleksäktenskap, dubbelmoral, prostitution och yrkesval. 

Könsperspektivet är integrerat i lärobokens huvudtext och får därför samma 

vikt och betydelse som andra viktiga perspektiv. Frågor med bäring på kön 

finns dessutom formulerade på olika svårighetsnivåer till varje avsnitt.
36

 

Medan Epos A får gott omdöme får de andra läroböckerna för gymnasiet hård kritik. Ett 

exempel ur boken Människan genom tiderna av Katrin Skrutowska visar hur regenten 

Katarina II av Ryssland blir beskriven utifrån sitt privata liv. Det står att hon “[...] höll sig 

med en rad älskare, som hon ogenerat lät ta del i politiken”.
37

 Här menar de att hennes 

ledarförmåga ifrågasätts, samtidigt som det antyds att det var hennes partners som styrde 

Rysslands politik och inte hon själv. Att manliga regenters partners eller älskare skulle leda 

landet skrivs inte i boken i övrigt.
38

 Inom vissa kapitel såsom “Livet i staden” nämns inte 

heller kvinnor en enda gång.
39

  

 

Alla tiders historia A får även den utstå hård kritik. De exemplifierar hur kvinnor blir till offer 

med ett avsnitt på femtio sidor i boken. I hela avsnittet är det tre meningar om kvinnor. De 

fundamentalistiska talibanerna “hindrade t.ex. flickor från att studera och kvinnor från att 

arbeta utanför hemmet”
40

, “[k]vinnorna fick rösträtt”
41

 och “[a]lla flickor över puberteten 

hindrades t.ex. att gå i skola och kvinnor tilläts inte arbeta utanför hemmet”
42

 är de meningar 

där kvinnor förekommer.
43

 De noterar att kvinnorna fick rösträtt, som om männen var 

välvilliga och gav dem det, och att de andra två meningarna är näst intill kopior. Budskapet 

blir att kvinnor är underordnade mannen. I avsnittet om folkrörelserna nämns inte heller 

kvinnorna en enda gång, och det får det att framstå som att rörelserna endast var för män.
44
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 Berge & Widding 2006, s 27. 
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41

 Almgren m.fl. 2005, s 327, citerad i Berge & Widding 2006, s 15. 
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3. BAKGRUND 

I detta avsnitt beskrivs läroplanerna som de två utvalda läroböckerna utgår ifrån. Vidare 

presenterar vi E.H. Eriksons utvecklingsteori. 

3.1 Styrdokument 

Avsnittet ska kretsar kring skolans styrdokument. Det inleds med att skolans läroplan där 

värdegrund, uppgifter, mål och riktlinjer beskrivs, samt avslutas med ämnesplanerna för 

historia A respektive historia 1b. Textens fokus ligger på de riktlinjer som i någon form rör 

jämställdhet och människans lika värde. Läroplanens värdegrund har i stort inte förändrats 

från mellan Lpf94 och Gy11 och därmed görs en sammanfattande beskrivning. Eftersom Epos 

2008 följer ämnesplanen ur Gy2000, och Epos 2012 följer Gy2011s riktlinjer så har vi valt att 

enbart belysa ämnesplanerna för Gy2000 samt Gy2011. 

3.1.1 Skolans läroplan, värdegrund, uppgifter, mål och riktlinjer 

Enligt 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (2006) har skolan i uppgift att till 

skolornas elever förmedla de grundläggande värden som samhällslivet grundar sig på. Dessa 

värden som skolan ska förmedla är ”[m]änniskolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män[…]”.45 Skolan ska 

ge eleverna möjlighet att få utveckla sin unika karaktär, som eleverna genom deltagande i 

samhällslivet förvaltar genom frihet under ansvar. Vidare ska undervisningen anpassas efter 

varje enskild elev utifrån hens förutsättningar och behov. Skolan ska verka för människans 

lika rättigheter och möjligheter, oavsett kön. Undervisningen skall främja den enskilde 

elevens intresse utan påverkan av fördomar om manligt och kvinnligt.46 

        

Undervisningen ska främja elevers utveckling till ansvarstagande människor som medverkar i 

och utvecklar yrkes- och samhällslivet. ”Utvecklingen i yrkeslivet innebär bl.a. att det behövs 
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gränsöverskridanden mellan olika yrkesområden och att krav ställs på medvetenhet om såväl 

egen som andras kompetens”.47 Dessutom har personalen på skolan till uppgift att följa 

riktlinjen kring att “informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt 

utbildning och yrkesverksamhet och därvid motverka sådana begränsningar i valet som 

grundar sig på kön och social eller kulturell bakgrund”.48 

3.1.2 Ämnesplan Historia A - Gy2000 

Enligt Gy2000 syftar ämnet till att skapa sammanhang och bakgrund för individuella personer 

och deras samhällen. Man ska förstå förändringar och händelser över tid och rum på såväl 

politisk som privat nivå. Man ska kunna vidga sin tidsdimension och skapa perspektiv på 

eleven som egen person, för att stärka dess identitet och förståelse för kulturarv. Vidare är 

viktiga punkter historisk medvetenhet, grundläggande värden som hänsyn, solidaritet och 

tolerans, värden som ska styrka grunden för demokrati.
49

 

 

Målen att sträva mot är bland annat förståelse för förändringsprocesser, insikt om kulturarvet, 

utveckla en demokratisk identitet, förbättra sitt historiemedvetande, fördjupa förståelse för 

nutiden med hjälp av historisk kunskap, tillämpa källkritik samt förmågan att kunna diskutera 

ur ett ständigt historiskt perspektiv.
50

 

 

Under delen “Ämnets karaktär och struktur” diskuteras olika slags historia, och att historia 

ska studeras utifrån olika perspektiv. Exempel på perspektiv som tas upp är genushistoria, de 

långa linjernas historia och idealistiska framställningar. Historia fungerar som en bro mellan 

andra ämnen och bidrar till att fördjupade insikter om ämnen förvärvas.
51
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Under centrala begrepp nämns att Historia A ska syfta till att bygga på grundskolans historia 

och ge en bred bakgrund för hela historien där viktiga skeenden, företeelser och personer ska 

tas upp.
52

 

3.1.3 Ämnesplan Historia 1b - Gy2011 

I historieämnets syfte står det att man ska kunna utveckla sitt historiemedvetande, förstå 

förändringsprocesser ur olika perspektiv, förstå människors levnadsvillkor och människors 

roller i samhällsförändringar. Undervisningen ska skapa en insikt i att varje människa måste 

förstås utifrån sina egna förutsättningar och det samhälle hen levde i. Historia ska användas 

för att kunna skapa identiteter och påverka samhällsförändringar. Dåtiden ska kunna användas 

för att förstå nutiden, för att på det sättet kunna påverka framtiden. Som mål ska eleven bland 

annat kunna utveckla kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och 

personer utifrån olika tolkningar samt perspektiv. Elevers förmåga att använda en historisk 

referensram, källkritik samt förstå användning av historia i olika tider och samhällen ska 

utvecklas.
53

 

 

I det centrala innehållet står det att kursen Historia 1b ska behandla ett specifikt centralt 

innehåll. Andra punkten tar upp 1800- och 1900-talet. Här står det att man ska studera 

industrialisering och demokratisering i både Sverige och globalt. Undervisningen ska även 

belysa viktiga förändringsprocesser som migration, fredssträvanden, mänskliga rättigheter, 

jämställdhet med mera. I punkt fyra står det att kursen ska ta upp ”[h]istoriskt källmaterial 

som speglar människors roll i konflikter, kulturella konflikter eller kvinnors och mäns försök 

att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social 

bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet” ska behandlas.
54
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3.2 E.H. Eriksons utvecklingsteori 

I Monika Viklunds Utveckling, fostran, pedagogik - En enkel presentation av 

utvecklingspsykologin - främst J. Piagets och E.H. Eriksons teorier (1977) beskrivs Erik H. 

Eriksons utvecklingsteori. Den behandlar människans utveckling och liv i olika faser. Den fas 

vi förhåller oss till är den femte fasen som kallas den genitala fasen, vilken syftar till 13-19 

årsåldern i en människans liv. Fasen är präglad av ett identitetssökande, eller en 

identitetsförvirring som Viklund benämner det. Det är under denna period som ungdomen är 

på väg att ta ett steg ut i vuxenvärlden, börjar fundera över sin framtid, och ställer 

huvudfrågan: Vem är jag? De söker en plats och mening för tillvaron, och därmed efter ideal 

samt människor att se upp till. Under denna tid ses individen som mycket självupptagen utåt 

sett. Hen byter klädstilar och frisyrer om vartannat, matchar sig själv mot det yttre 

tonårsidealet och letar efter både fördelar och nackdelar i sitt utseende. Beteendet tyder på en 

inre förvirring och osäkerhet under sökandet efter jaget. Detta är inte det enda sättet de söker 

efter en identitet, utan de speglar sig också i andra människor, lärare, föräldrar, idoler samt 

politiska ideologier och religioner i sökandet efter jaget.
55

 

 

Vår hypotes är att denna teori även berör skolundervisningen. Sökandet efter en identitet sker 

överallt, och eftersom elever tillbringar mycket tid i skolan och tar del av influenser därifrån 

tror vi att läroboken, som är en del av skolundervisningen, kan bidra till identitetsskapandet. 

Därmed kan eleverna påverkas av innehållet i böckerna. Vilka signaler skickas genom att 

materialet antingen bekräftar eller motstrider genusteorins två principer? 

3.3 Läroboken, undervisningen och samhället 

Docent Niklas Ammert presenterar i sin bok Att spegla världen – Läromedelsstudier i teori 

och praktik (2011) en modell kallad läroboken som verkan, vilken visar på hur läroboken 

påverkas av samhället utifrån. Den visar hur en yttre sfär som symboliserar det in- och 
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utrikespolitiska klimatet påverkar delarna längre in i modellen, där läroboksförfattaren samt 

läroboken är centrum. Aktuell samhällsdebatt om genus, klass etc. samt kulturellt kollektivt 

och individuellt klimat påverkar politikernas dagordning, vilka styr skolans styrdokument och 

därmed läroplan. Köparna av läroböckerna (lärarna) måste följa läroplanerna och har därmed 

höga krav på att läroböckernas innehåll motsvarar läroplanens mål. För att förlagen ska kunna 

sälja exemplar måste de utforma innehållet i läroböckerna efter köparnas krav, vilka har 

påverkats av läroplanen, som i sin tur har påverkats av det övriga samhället.
56

  

 

I vilken utsträckning används läroböckerna i undervisningen i skolan och vilken roll spelar 

läroböckerna? Om vi går tillbaka till 1980-talet visar studier att 88 procent av lärarna i de 

svenska skolorna använde läroboken vid undervisningsplanering. 25 procent använde sig av 

läroplanen. Siffrorna har enligt studier under 1990-talet förändrats. Här nedtonas 

läroböckernas betydelse, och det är istället lärarnas intressen som styr undervisningen. Dock 

ska det tilläggas att en studie genomförd 2004-2005 visar att eleverna upplever att läroboken 

är dominerande, och att undervisningen har sin utgångspunkt i läroboken. Frågan är om 

lärobokens påverkan på undervisningen verkligen minskat, eller om lärarna försöker tona ner 

lärobokens betydelse då dess användning inte alltid anses kreativt?
57
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4. TEORI, METOD OCH MATERIAL  

Kapitlet inleds med en presentation av Yvonne Hirdmans teori kring genussystemets två 

principer. Nästföljande avsnitt diskuterar nyttjandet av både kvantitativ och kvalitativ metod. 

Därefter redogör vi för den kvantitativa och den kvalitativa undersökningen, och slutligen 

presenteras läroböckerna. 

4.1 Genussystemets två principer 

Genusforskning utgår ifrån det abstrakta könet, med ett antagande att människor görs till sina 

kön och inte är sitt kön vid födseln. Det är inte det faktum till att man föds som flicka eller 

pojke som bestämmer ens sociala position, det är samhället runtomkring som gör det åt en. 

Detta förhållningssätt är därmed en motpol mot sociobiologin, som menar att människor är 

(likt djur) styrda av sina instinkter.
58

  

 

Yvonne Hirdman, professor emerita i historia, skriver i boken Kvinnohistoria (2001) om det 

hon har kallat för genussystemets två principer, vilket är en utgångspunkt i genusforskning. 

Trots att förhållandet kvinna/man och dess former ser olika ut i alla delar av historiens 

samhällen och i alla klasser finns det ett mönster: de två principerna återkommer alltid och är 

lätta att finna. Den ena principen är dikotomi vilket innebär att män och kvinnor ska hållas 

isär, de ska helst inte vara på samma platser, göra samma saker, eller ha lika beteenden och att 

det finns uppfattningar om vad som förutsätts av män respektive kvinnor. Exempelvis får 

pojkar inte gråta och flickor vara stökiga. Den andra är hierarkiprincipen vilket innebär att allt 

utgår ifrån mannen. Kvinnan jämförs med mannen; han är normen. Det är mannen som är 

måttstock, medan kvinnan är avvikande.
59

  

 

Vi har valt att använda denna teori av ett antal anledningar. För det första är den känd och 

många har använt den i tidigare forskning. För det andra är den konkret, tydlig och enkel att 
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jämföra med; det finns flertal angreppssätt för att visa huruvida ett stoff bekräftar eller 

motstrider principerna.  

 

En nackdel kan vara att teorin i grunden är tendentiös. Kvinnans underordning generaliseras 

till att existera i alla samhällsskikt och i alla tider. Men var det verkligen så? Finns det 

exempel på någon del av något samhälle där kvinnan någon gång var överordnad mannen? I 

och med att utgångspunkten blir någorlunda snäv finns det risk att man själv får tunnelseende. 

Det gäller därför att ständigt tänka efter och undvika att förvrida diskussionen med ändamålet 

att komma fram till en bekräftelse av teorin. I och med att den är lätt applicerbar på många 

olika sätt kan man finna saker som tyder på någonting som kanske egentligen inte är av 

yttersta vikt. Av denna anledning har ett ständigt fokus varit att hålla oss sakliga och öppna 

för vad det vi undersöker förmedlar, och ifall inte teorin tydligt bekräftas så motstrider 

materialet helt enkelt den.  

4.2 Nyttjande av två metoder 

Vårt syfte och mål var klara i ett tidigt stadium: vi vill studera hur fördelningen ser ut mellan 

namngivna
60

 samt anonyma
61

 kvinnor och män i historieläroböcker. Detta ämnar vi besvara 

med en kvantitativ undersökning. Vi vill även studera utifrån Yvonne Hirdmans två principer 

hur dessa kvinnor och män framställs, vilket vi genomför med en kvalitativ metod. Vi tror att 

denna kombination av kvantitativ- och kvalitativ metod förefaller mest lämplig för att besvara 

våra frågeställningar.  

 

David L. Morgan menar att användande av en kärn- och en kompletterande metod kan bidra 

till resultaten förbättras. De har varsitt syfte och den ena bygger på vad du lärt dig från den 

andra. Kärnmetodens syfte är att förmedla styrkan projektet kräver och den kompletterande 
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bidrar i sin tur med ytterligare styrkor för att öka effektiviteten av kärnmetoden.
62

 Den 

kvantitativa undersökningen genomförs för att dels besvara frågeställning ett, dels vid 

bestämmande av epoker som är bäst lämpade för den kvalitativa undersökningen. Kvalitativa 

undersökningen blir därmed kärnmetod och den kvantitativa blir kompletterande. 

 

4.3 Kvantitativ metod 

Vi använder deskriptiv statistik, för att med hjälp av siffror ge en översiktlig beskrivning av 

materialet vilket i sin tur belyser forskningsproblemet.
63

 Vi startade med en uppdelning av 

epoker där varje epok grundades i de historiska epokerna: Antiken, Medeltiden, Tidigmodern 

period, revolutionernas tid, 1815-1870, 1870-1915, världskrigens tidsepok, välstånd och 

undergångshot (1945-1989) samt en ny världsordning (1989-nutid). Ur ett tidsperiodmässigt 

perspektiv följer böckerna samma linje, dock kan sidintervallet skilja böckerna emellan 

beroende på vilken epok som författarna valt att fördjupa sig i. Vi har infört sidantal samt ett 

genomsnitt för varje epok, vilket ger ett tydligare resultat oberoende av sidantal. Resultatet 

presenteras i tabell 1 där en huvudsaklig indelning mellan böckerna Epos 2008 & Epos 2012 

görs Under dessa indelningar görs en indelning mellan kvinna och man, varpå dessa två 

kolumner delas in i ytterligare två vardera: Anonyma män/namngivna män samt Anonyma 

kvinnor/namngivna kvinnor.   

4.3.1 Avgränsningar - kvantitativ metod  

Namngivna personer räknas när texten framställer dessa med egennamn och anonyma 

män/kvinnor syftar till de som inte nämns vid namn, exempel: ”Gustav Vasa och hans hustru” 

ger resultatet en namngiven man och en anonym kvinna. Syftet med den kvantitativa 

undersökningen grundas i vår frågeställning som syftar till att belysa omfattningen av kvinnor 

och män i Epos 2008 & Epos 2012. Efter första användning av personens namn är det namnet 

sedan förbrukat. Upprepning av namnet räknas därmed inte ifall det nämns igen. Undantag är 
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om personen först nämns i text och sedan i bild eller bildtext; då räknas namnet en gång i bild 

samt en gång i text. De tidslinjer som varje huvudkapitels ingress innehåller räknas som bild, 

finns en namngiven individ med i tidslinjen räknas den personen medräknad i namngiven 

man/kvinna i bild. Anonyma benämningar förbrukas fram till nästa stycke, varpå ny räkning 

börjar och samma ord kan räknas med igen. Exempel:  

Det feodala systemet ersattes långsamt av ett nytt styrelseskick med starka 

kungar och furstar, som regerade med hjälp av ämbetsmän och med bistånd 

av ständerförsamlingar. 

  

För kungarna gällde det två saker: att få så starkt stöd som möjligt från sina 

vasaller och att skaffa pengar. Den gamla feodala skyldigheten för vasallen 

att ge länsherren råd var en bra utgångspunkt: kungen sammankallade sina 

stormän och biskopar till rådslag.
64

 (vår kursivering) 

 

Citatet ovan är hämtat från Epos 2008. Räkningen ger följande resultat: I första stycket räknas 

kungar och furstar vilket ger två anonyma ord. I det andra stycket räknas kungarna, länsherren 

och stormännen vilket ger 3 anonyma ord. Orden vasall, ämbetsmän och biskopar kan syfta 

till både man och kvinna, vilket betyder i vårt fall att dessa ord inte räknas. 

 

Vårt mål är att ge en övergripande bild av fördelningen mellan män och kvinnor i 

läroböckerna, och det anser vi bäst besvaras genom att räkna i böckerna i dess helhet. En 

delning mellan avskilda textrutor och huvudtext har inte gjorts i den kvantitativa räkningen, 

utan det diskuteras i den kvalitativa undersökningen samt analysen. Nedan visas tabell på ord 

vi valt att inkludera respektive exkluderat: 

Inkluderat: 

Abbott/abbedissa Adelskvinna/man Bergsmän 

Borgherre  Furste/furstinna Fältherre   

Godsherre  Härskare/härskarinna Häxor  

Kejsare/kejsarinna Knekt  Kung/drottning 

Kvinnoorganisation  Lärda män  Munk/nunna   
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Påven  Riddare  Riksdagsmän  

Ryttare/ryttarinna Samurajer  Slavinna/slav   

Stormän  Upprorsmän 

Exkluderat: 

Adel  Biskop  Bönder 

General  Godsägare  Herravälde 

Häxeri  Hövding  Kejsardöme 

Kungadöme  Kungamakt  Köpmän 

Präster  Slavar  Soldater 

Tjänstefolk  Tjänstemän  Tjänstepojk/flicka 

Vasall  Vetenskapsmän Ämbetsmän  

 

I de fall det varit svårt att tydligt se om det är en kvinna eller en man, exempelvis tjänstemän, 

har vi valt utesluta ordet. Det medför att vid påträffande av ordet tjänsteflicka tas det ordet 

inte med trots att det tydligt framkommer att författaren syftar på kvinnliga könet. Ord som 

general, ämbetsman och tjänsteman som i flertalet fall troligtvis syftar till en man utesluts 

eftersom innebörden har förändrats över tid. I dagens samhälle finns kvinnliga generaler samt 

kvinnliga ämbetsmän/tjänstemän, därmed räknas inte dessa ord.  

4.4 Kvalitativ metod 

Första frågeställningen ämnar vi besvara utifrån den tabell som framställs med hjälp av den 

kvantitativa undersökningen. Den kvalitativa undersökningen besvarar den andra 

frågeställningen. Julia har genomfört studien av Epos 2008 och Julius av Epos 2012. Vi har 

genomfört en närläsning av två epoker i böckerna, där vi har sökt efter stoff som kan vara 

relevant vid analys. Under läsningen har vi sökt efter:  

 Vilka egenskaper tillskrivs personen? Är hen till exempel ‘den fagra’, ‘den mäktige’, 

‘den store’, ‘den modige’? 
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 Vad har personen utfört? Omnämns hen i samband med exempelvis krig, ledarskap, 

samhällsförändringar? 

 Var står det om personen? Skrivs det om hen ifråga i en bildtext? Har hen en egen 

avskild textruta? Tillhör hen ett större avgränsat avsnitt som inte har koppling till 

resten av textens sammanhang? Skrivs det om hen i huvudtexten, alltså text med vit 

bakgrund och normalt typsnitt? Återfinns hen i källövningar?  

 

Resultatet som samlats in för att analysera och besvara frågeställning två återfinns under 

resultatkapitlets kvalitativa del. Vi använder oss sedan av Yvonne Hirdmans genusteori som 

utgångspunkt för att analysera resultatet i analysdelen. Utgångsläge för att diskutera sista 

frågeställningen är Erik H. Eriksons utvecklingsteori. Syftet är att problematisera frågan kring 

hur de resultat vi kommer fram till i de två första frågeställningarna kan påverka elevers 

identitet. Viktigt att notera är att det är en problematiserande diskussionsfråga. Vårt ändamål 

är att öppna för kommande forskning samt föra en diskussion kring huruvida vår slutsats kan 

ha en koppling till hur elever påverkas och därmed möjligen samhället i stort. 

4.4.1 Avgränsningar - kvalitativ metod 

På grund av tidsbegränsning är ett kvalitativt studium på hela boken inte möjligt. Vi har 

därför använt oss av vår kvantitativa metod för att välja ut två epoker att studera. De två 

epoker som valet föll på är: ”Medeltiden” samt ”Europa erövrar världen 1870-1940” Vi 

studerade siffrorna och valde ut delar där skillnaderna man/kvinna mellan böckerna var störst 

i genomsnitt. Sidantal togs även i beräkning. Viktigt var att vi studerade samma epoker för att 

en jämförelse mellan böckerna skulle bli metodiskt korrekt. I olika kapitel används skilda ord, 

samma människor nämns inte, och resultatet av jämförelsen skulle då inte vara lika 

signifikant. Att enbart belysa hur kapitlet ”antiken” i Epos 2008 skiljer sig från ”en ny 

världsordning” i Epos 2012 skulle därför vara irrelevant. 
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4.5 Material - läromedel  

Våra primära källor är två upplagor av Epos Historia anpassade för elever på gymnasiet. Den 

första upplagan är Epos: historia: för gymnasieskolans kurs A (2008) och är anpassad för 

historieämnets A-kurs som följer 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna 

(Lpf94) samt Gy2000, vilken är indelad enligt program. Vi har följt Gy2000:16 

Samhällsvetenskapsprogrammet - Programmål, kursplaner, betygskriterier och kommentarer 

(2001). Epos [historia] 1b (2012) är anpassad för kurs 1b i historia och följer Läroplan, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Historia 1b är 

motsvarigheten till gångna läroplanens A-kurs.
65

 Huvudförfattare till böckerna är Robert 

Sandberg, lektor i historia och lärarutbildare. Andra medverkande författare är Per-Arne 

Karlsson, F.D. i historia samt docent i ämnesdidaktik, inriktning historia, samt Karl Molin och 

Ann-Sofie Ohlander, båda professor emerita i historia. Alla författare till boken är med andra 

ord forskare inom historia. 

 

Framställningen i upplagorna är kronologiska och bygger på kapitelindelning efter epoker. 

Huvudkapitlen är nio till antalet och sträcker sig från ”antiken” till ”en ny världsordning”. 

Varje huvudkapitel är i sin tur indelat i delkapitel som vidare är indelat i olika avsnitt; 

delavsnitten är i regel inte längre än en sida. Dessa avsnitt är utformade på ett likformigt sätt 

och behandlar politik/styre, samhällens struktur, sociala förhållanden, ekonomi och kultur. 

Samtliga huvudkapitel inleds med cirka en sida lång ingress med tillhörande tidslinje som ger 

en översikt av perioden med specifika skeenden och viktiga personer. Även delkapitlen har 

tillhörande ingresser, om än kortare än huvudkapitlens dito. Varje huvudkapitel har en 

tillhörande bild tillsammans med kapitelrubriken. Innehållet i böckerna delas in i huvudtext, 

bild med bildtext samt avskilda textrutor, vilka är avgränsande avsnitt där bakgrund är 

färglagd. Innehållsförteckningen innefattar huvudkapitel, delkapitel samt delavsnitt. Böckerna 

avslutas med ett person- och sakregister.  

                                                      

 
65

  I resterande del av dokumentet nämns läroböckerna som Epos 2008 samt Epos 2012. 
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5. RESULTAT 

Avsnittet redovisar resultatet av den kvalitativa undersökningen. En uppdelning har gjorts där 

resultaten från Epos 2008 inleds och följs därefter av resultaten från Epos 2012. En analys av 

resultatet förs i analysavsnittet. Resultaten från den kvantitativa undersökningen återfinnes i 

bilaga A.
66

 

5.1 Kvalitativ undersökning – Epos 2008  

I det här avsnittet redovisas resultat från den kvalitativa undersökningen där specifika delar ur 

läroboken Epos 2008 valts ut. 

5.1.1  Epok 2 – Medeltiden 

Kapitlet består av 41 sidor som innehåller 212 anonyma och 62 namngivna män i text och 

bild. De namngivna kvinnorna är 16 och anonyma kvinnor är 38. Fokus ligger på kungar och 

deras gärningar, feodalismen och kyrkans inflytande på samhället. Det avslutande avsnittet 

behandlar Norden under Medeltiden.  

5.1.1.1 Det tidigmedeltida Europa  

Första gången läsaren möter könsbenämning är tre sidor in i avsnittet under delen ”Livegna 

bönder”, där godsdominansen i jordbruket i Europa förklaras.
67

 Begreppet livegen utreds och 

här benämns den livegne bonden som en man: 

Att vara livegen var inte detsamma som att vara slav. Den livegne kunde 

inte köpas eller säljas, han hade rätt att bruka den gård han satt på, och han 

kunde lämna den i arv till sin son.
68

 (Vår kursivering) 

Vidare förklaras vad begreppet slav innebär inom jordbruket under medeltiden, på liknande 

sätt som i exemplet ovan så benämns slaven som en man. Kvinnan benämns när den livegne 

bondens familj beskrivs: ”[o]ftast levde både de fria och de livegna bönderna i kärnfamiljer 

med man, hustru och barn”.
69

 I det sista stycket betonas kvinnans lägre medelålder än 
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mannen, med motivering att kvinnor föder flera barn under en kort period och dessutom under 

usla förhållanden. En tillhörande bild på uppslaget visar en man som plöjer en åker med hjälp 

av två oxar. 

 

Nästa del i avsnittet beskriver Frankerriket där fokus placeras på Karl den store vilken 

beskrivs vara den person som ”[…] skapade det största riket Europa skådat sedan antiken”, 

men att det stora ansvaret var för svårt för en person, så regenten får förlita sig på sina lokala 

stormän.
70

 Nästa uppslag lägger fokus på feodalismen med bilder som beskriver det feodala 

systemet. Mannen ställs i centrum med 17 anonyma benämningar samt fyra namngivna.  

Bildtexterna nämner ord som kung, hertig, greve och abbot. På samma uppslag nämns 

grevinna en gång, samt en namngiven kvinna en gång. Fokus samlas kring kungen, riddare, 

grevar och hertigar när det feodala systemet ska förklaras.
71

 

5.1.1.2 Stånd, kyrka och kungar 

Kapitlets fjärde avsnitt har en hög grad av könsbenämningar; på 10 sidor återfinns i text 70 

anonyma män och 28 anonyma kvinnor samt 8 namngivna män och 3 kvinnor. Avsnittets 

första del behandlar det medeltida ståndssamhället. Här benämns ord som kung, riddare och 

borgherre. En avskild textruta berättar historien om ”Vilhelm Marskalken - den bäste riddaren 

i världen” som från åtta års ålder tränas till att bli riddare.
72

 Vidare beskrivs hans liv som 

riddare och hur han blir bortgift av ”[…] den engelska kungen Rikard Lejonhjärta med 

arvtagerskan till ett av de största och värdefullaste länen i England”.
73

 Till textrutan finns en 

bild som visar en riddare på häst som ”[…] får sin sköld, lans och hjälm av sin dam”.
74

  

 

Nästa del i avsnittet lägger fokus på kyrkan och dess utseende under medeltidens olika 

perioder. Förhållandet mellan kyrka och kungen betonas. Under tidig medeltid försöker 
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kyrkan slå sig fri från den världsliga makten, men lyckas inte till en början. ”Kungarna 

behövde skrivkunniga män […]” och dessa män var oftast präster.
75

  Dessa kungar och furstar 

gav dock gradvis upp kontrollen över kyrkan, som i sin tur utvecklades under högmedeltiden 

till en ”[…] internationell statsmakt som stod vid sidan av de europeiska furstemakterna”.
76

 

Kvinnan framställs i texten som underlägsen mannen: 

Kyrkan var männens värld. Paulus ord i Bibeln om att kvinnorna skulle tiga 

blev vägledare under medeltiden. I Bibeln läste kyrkans män också att 

kvinnan var given mannen till hjälp. Mannen var skapad först och var 

kvinnan överlägsen. De såg också Evas roll i syndafallet. Guds straff hade 

blivit att kvinnan skulle föda med smärta, och mannen skulle härska över 

henne. Det gav en ideologisk motivering för kvinnans underordnade roll i 

samhället.
77

  

 

Vidare nämns en kvinna i avskild textruta på samma uppslag, Christine de Pisan. Hon 

beskrivs som den första kvinnan som levt av sin penna. Boken framställer Christine på 

följande sätt:  

Hon blev änka vid 25 års ålder och lyckades försörja sig och sina tre barn 

som författare. Hon skrev kärleksdikter, romaner, bönböcker och lärda verk, 

men mest berömd är Christine för sina inlägg i en tidig könsrollsdebatt. I 

”Kvinnostaden” befolkar hon en stad med berömda kvinnor från historien 

för att visa vad kvinnor förmår. I ”De tre dygdernas bok” handlar det istället 

om det tidiga 1400-talets kvinnosituation. Där lär Christine ut vad hon 

tycker att kvinnor i hennes egen samtid på alla nivåer i samhället borde 

kunna, från drottningen till arbetarhustrurna.
78

  

 

Uppslaget har tre bilder, alla innehåller kvinnor. Första bilden beskriver de hospital som fanns 

under medeltiden. Målningen gestaltar nunnor vilka behandlar patienter på ett franskt sjukhus 

under 1400-talet. Uppslagets andra bild är en bokmålning från 1375 som visar två 

fiskförsäljande kvinnor i en italiensk stad. Sista bilden är en målning från ”Kvinnostaden” 

som visar hur kvinnor leds in i Kvinnostaden av Christine de Pisan.
79
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Nästa rubrik lyder ”Ståndsideologi för män” men handlar till största delen om kvinnor, deras 

ställning i familjen och deras arbetsuppgifter.
80

 Texten inleds med att mannen inte bara har 

makten inom kyrkan utan att kvinnor i stort inte har någon rättslig ställning i ståndssamhället. 

Dock betonar författarna att kvinnan ofta har ansvar för hemmet, barnen och arbetet. 

Samarbete mellan mannen och hustrun är tvunget för att hushållet ska fungera. Dock ansvarar 

kvinnorna själva för barnuppfostran.
81

 Nästa stycke förklarar de kvinnoarbeten som finns i det 

medeltida samhället, och att kvinnorna kan vara behjälpliga i verkstäder och bodar 

tillsammans med deras män. Därefter följs en förklaring till hur och varför kvinnornas 

ställning förändras till det sämre under hög- och senmedeltiden i adelsborgen. Förändringarna 

i arvsföljden ledde till att döttrar ofta stannade som ungmö hos sin far eller bror.
82

 

 

En avskild textruta informerar läsaren om ”Eleonora av Akvitanien och den sydfranska 

kärlekslyriken”.
83

Inledningsvis beskrivs Eleonora som en mäktig person genom att hon var 

arvtagerska till hertigen av Akvitanien. Hon gifts bort med Ludvig VII men paret skiljs efter 

15 år, möjligen på grund av att Eleonora enbart fött två döttrar och ingen son. Hon gifter sig 

senare med greven av Anjou Henrik, som två månader senare ärver den engelske 

kungakronan av sin morfar. Genom äktenskapet blir Eleonora drottning av både Frankrike 

och England. Eleonora beskrivs som en kvinna som dyrkar kärlekslyriken och litteraturen.
84

 

 

Nästa del tar upp ”Kejsare och kung” och upplyser läsaren om den kamp som ständigt pågår 

mellan kungar och kejsare. Texten benämner bland annat den strid som sker mellan påven och 

tysk-romerska kejsaren under högmedeltiden, som tillslut knäcker kejsarens makt. Fokus i 

texten kretsar kring kungar, kejsare, påven och olika stridigheter. Texten nämner påven under 
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1200-talet som ”[…] den mäktigaste fursten i Europa”.
85

 Nästa del i avsnittet beskriver den 

förändring som sker i samhället under 1200-talet där det feodala systemet långsamt ersätts av 

ett styrelseskick där kungar och furstar styr med hjälp av ämbetsmän.
86

 

 

Nästkommande uppslag beskriver först Mongolriket med utvalda ledaren Djingis Khan och 

dess utbredning under 1200-talet. Nästa del behandlar hundraårskriget där en översiktlig 

beskrivning av kriget sker med visst fokus på den krigs-utveckling som sker under perioden.
87

 

En avskild textruta beskriver i text och bild Jeanne d’Arc, en bondflicka som påstår sig av 

Gud fått uppdraget att rädda Frankrike. Tronföljaren av Frankrike ställde efter lite tvekan 

Jeanne i spetsen för sina styrkor, vilket ledde till en vändning i kriget. ”Jeannes närvaro 

stärkte de franska soldaternas mod och oroade engelsmännen. Belägringen av Orléans kunde 

brytas”.
88

 Christine de Pisan skrev en hyllningsdikt efter Jeannes bedrift som är citerad i 

textrutan:  

Sån ära för vårt kvinnokön, 

 som tycks av Gud så älskat vara,  

när hopen fick sin rätta lön,  

och flydde vid den första fara. 

Nu av en kvinna räddad är  

(5-000 man ej kunde göra, 

 vad hon förmådde ensam där)  

jag kan knappt tro vad jag fått höra.
89

  

 

Textrutan avslutas med ett stycke som beskriver Jeannes anklagelse och dom för kätteri.
90

  

Avsnittet avslutas med en beskrivning av Europa efter hundraårskriget. Kungarna har blivit 

starkare på riddarnas bekostnad. Starka stater växer fram med kungar som har stöd av 

avlönade ämbetsmän.
91
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5.1.1.3 Norden under medeltiden  

En bild visar skulpturen av Birger jarl som finns i Varnhems klosterkyrka, som framställs i 

bildtexten: 

[d]en som definitivt enade Sverige och som införde fridslagarna var Birger 

jarl. Birger var inte kung utan ”jarl”, som var det främsta ämbetet, men i 

praktiken styrde Birger [och] […] [h]an såg också till att hans äldste son 

valdes till kung.
92

  

 

Nästa rubrik läsaren möter är ”Stormän och kungar” vilken behandlar kampen om kronan i de 

nordiska länderna under medeltiden.
93

 ”Kampen stod i första hand mellan de ledande 

frälsemännen och kungarna som ville ha mer makt”.
94

 En person som nämns i avsnittet är 

Magnus Eriksson, som vid tre års ålder blir vald till kung av Sverige. Texten förklarar att 

”[h]an var då redan genom arv kung av Norge, det enda nordiska land som var arvrike under 

medeltiden. Magnus var son till den norska kungadottern Ingeborg (som inte själv fick ärva 

kronan) och brorson till den förre svenske kungen”.
95

 Magnus vill enligt texten hävda sin rätt 

som kung att styra utan att tvingas följa riksrådets vilja, men kungen möter motstånd och blir 

avsatt. Istället faller valet som kung på systersonen Albrekt av Mecklenburg. 
96

 

 

I en avskild textruta finner läsaren text med tillhörande bild om den heliga Birgitta. Bilden är 

från 1400-talet och återfinns i ett altarskåp från en kyrka i Östergötland. Texten kring den 

heliga Birgitta rör hennes uppmaning till landets stormän att avsätta kung Magnus Eriksson. 

Vidare förklaras de uppenbarelser som Birgitta hade under sitt vuxna liv som skrevs ner, 

översattes till latin och blev en viktig litteratur som hade stort inflytande på samtiden. Birgitta 

Birgersdotter beskrivs tillhöra den svenska stormannaklassen och gifts bort vid 13- 14-

årsåldern med Ulf Gudmarsson. Birgitta skildras som “Sveriges genom tiderna mest kända 
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person utanför landets gränser och är den enda svensk som blivit helgonförklarad av påven”.
97

 

Texten om Birgitta avslutas med beskrivning av hennes grundande av det första 

Birgittinerklostret i Vadstena.
98

 

 

Nästkommande avsnitt beskriver Kalmarunionens tid med en bild som visar en gravstaty av 

ung drottning Margareta. Stycket startas upp med att förklara att kungen Albrekt av 

Mecklenburg inte heller kan enas med riksrådet i vissa avseenden. Riksrådet tar hjälp av 

drottningen som regerar i Norge och Danmark, Margareta, dotter till kung Valdemar Atterdag 

av Danmark.  Dessutom är Margareta änka efter den avlidne norske kungen. I texten förklaras 

att Margareta ingår ett avtal med de svenska stormännen varpå hon får överta ett flertal län 

vilket gör Margareta till regent. Samtidigt sluts förbundet Kalmarunionen och Margaretas 

systerdotter Erik av Pommern kröntes till kung. Vidare sker en beskrivning av 

Engelbrektsupproret där Engelbrekt Engelbrektsson tas upp som ensam namngiven person, 

dock sker könsbenämningar som adelsmän, stormän och riddare.
99

  

5.1.2 Epok 6 – Europa erövrar världen 1870-1914 

Texterna ser näst intill identiska ut mellan Epos 2008 och Epos 2012, med undantag för ett 

antal bilder. I detta avsnitt förklaras innehållet i text och bild fram till “Spänningarna ökar i 

Europa”. Den resterande delen av kapitlet tas upp vid studie av Epos 2012. Den resterande 

text som följer nedan efter koloniseringen av Afrika är enbart representerade i Epos 2008 och 

borttagna i Epos 2012. Kapitlets omslagsbild visar kröningsceremonin av Edward VII och 

bilden framhäver enbart män.
100

   

5.1.2.1 Befolkningen flyttar 

Kapitlet har fokus på samhället och könsrelaterade anonyma ord är relativt skralt, vardera åtta 

anonyma män och kvinnor sker i text på kapitlets storlek på 33 sidor. 19 namngivna män 
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återfinnes i text och tre kvinnor. Till texten berörande Amerika-emigrationen tillhör en bild 

med en kvinna som delar ut dokument med s.k. ”free homes” som ska gestalta de 

amerikanska myndigheternas införande av Homestead-lagen 1862.
101

 En avskild textruta 

återfinns i avsnittet om emigrationen; ”Hans Ersson och resan till Minnesota” vilken beskriver 

Hans och dennes fru Lisbets resa till Amerika.
102

 

5.1.2.2 De nya industriländerna 

Fokus i avsnittet kretsar kring den andra och tredje industriella revolutionen, Tysklands och 

Nordens industriella process. Fyra bilder med personer är presenterade. De två första bilderna 

föreställer industrier med män som arbetar. Bildtexten beskriver olika former av 

stålprocesser.
103

 Det sker få könsrelaterade benämningar i text i avsnittet med undantag för en 

avskild textruta som belyser de svenska snilleindustrierna där Gustaf de Laval, Jonas 

Wernström samt Sven Winquist namnges.
104

 

5.1.2.3 Den nya imperialismen 

I kapitlets tredje avsnitt behandlas imperialismens tidsepok. Drottning Viktoria av England 

presenteras i både bild och text. Bilden framställer en ung drottning med krona, dyrbara 

smycken och kläder. I text beskrivs hur Viktoria låter sig utropas som kejsarinna av Indien. 

En mer renodlad kolonisering sker under perioden och Indien blir alltmer knuten och 

kontrollerad av den brittiska kronan.
105

  

 

Vidare behandlar avsnittet imperialismen i Kina och hur landet motstår européerna men får 

till viss del ge vika efter opiumkriget. Änkekejsarinnan Cixi presenteras som kvinnan som 

styrde Kina i nära 50 år, hon gestaltas som den person som under en lång till lyckas hindra 

européerna. Både påtryckningar inifrån landet och utifrån Europa tvingar Cixi till avträdelse 

                                                      

 
101

 Sandberg et al. 2008, s 215. 
102

 Sandberg et al. 2008, s 216. 
103

 Sandberg et al. 2008, s 218. 
104

 Sandberg et al. 2008, s 217ff. 
105

 Sandberg et al. 2008, s 223. 



 

31 

 

och landet inför republik under ledning av läkaren Sun Yat-sen. ”Under mottot nationalism, 

demokrati och folkförsörjning hade han vänt sig både mot det europeiska inflytandet och mot 

kejsardömets förtryck”.
106

  

 

Avsnittet fortlöper genom att beskriva hur imperialismen påverkade Japan. Landets styrs av 

en kejsare men den verkliga makten är placerad hos shogunen. Texten beskriver hur shogunen 

störtas år 1867 av unga adelsmän som i sin tur förändrar Japans utrikespolitik. Vidare 

förklaras hur de styrande adelsmännen söker “[…] kunskap om industrialisering och teknisk 

utveckling i de ledande europeiska länderna. De anlade industrier och rustade upp sin 

krigsmakt, särskilt flottan”.
107

  

5.1.2.4 Material presenterat enbart i Epos 2008 

Resterande del av innehållet i epoken beskrivs i Epos 2012:s resultatdel. Det som framgår i 

det aktuella avsnittet förklarar enbart bilder eller bitar av text som finns i Epos 2008 men är 

borttagen ur Epos 2012.  

 

I det avsnitt som behandlar partierna i Storbritannien återfinns en bild från Epos 2008 som är 

borttagen i upplagan från 2012. Bilden visar ett medlemsbevis för gas-och diversearbetare och 

är utfärdat av det brittiska fackförbundet. Bilden består av mindre delar som föreställer bland 

annat kvinnor som diskar, män inom sågindustrin, varvsindustrin samt metallindustrin.
108

 

5.2 Kvalitativ undersökning - Epos 2012  

I detta avsnitt beskrivs resultatet från den kvalitativa undersökningen av epok två och sex i 

historieläroboken Epos 2012.  
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5.2.1 Epok 2 – Det vi européer kallar medeltiden 

Kapitlet består av sammanlagt 13 sidor, varav tre sidor är en källkritisk uppgift angående 

korstågen. Inte en kvinna, anonym eller namngiven, framställs i text. Däremot är det sex 

anonyma och fyra namngivna i bild. De namngivna är Angela Merkel, Scheherazade, 

Hildegard av Bingen och Sankta Katarina från Alexandria. Drottning Margareta nämns i 

avsnittet ”I Sverige” under den tidigmoderna epoken, fast hon egentligen tillhörde den del av 

historien som vi kallar medeltiden.
109

 I text skildras 24 anonyma män och sju namngivna. De 

namngivna personerna är profeten Muhammed, Djingis Khan, Urban II, Raymond d’Aguilers, 

Jakelin de Maillys, Usámah Ibn Munkidh och påven Leo IV. I bild namnges fyra: Fredrik 

Barbarossa, Filip August, Rikard Lejonhjärta och Saladin. Anonyma män beskrivs vara ledare 

som omnämns med ord som kungar, kalifer, furstar, härskare, kejsare och storman. 

5.2.1.1 – Kvinnor och män i bild 

Kapitlet inleds med ett fotografi på Tysklands förbundskansler Angela Merkel som tar emot 

Karl den store-priset. I bildtexten står det om Karl den store och vad han genomförde. Bilden 

och bildtexten handlar sålunda om Karl den store och inte Angela Merkel. I slutet av 

bildtexten framkommer det att ”[f]ram till 2011 har priset delats ut 53 gånger, men bara fyra 

kvinnor har fått det”.
110

 

 

Under avsnittet ”En ny religion och en ny stormakt” visas en bild på en persisk härskare som 

sitter med sin fru. Bilden är målad av Hermann Emil Sprengel. Frun heter Scheherazade och 

Kalifen eller härskaren sägs vara Harun al-Rashid.
111

 

 

I avsnittet om den europeiska högmedeltiden visas en bild på ett kloster med tre nunnor, tre 

män, en kvinna samt en flicka, Hildegard av Bingen. I texten nämns det att hon var ”[…]en av 
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sin tids mest berömda personer, och hon hade fört diskussioner med både påvar, kejsare och 

kungar”.
112

 Det talas även om att hon skrev böcker, brev, dikter och komponerade musik.
113

  

5.2.1.2 – Män i text och bild 

Delen ”En ny religion och en ny stormakt” tar upp Muhammed samt Islams expansion. Det 

skildras hur han med hjälp av Islam enade araberna. Ett händelseförlopp beskrivs med 

slutpunkt då araberna tillsammans under Islam lyckas erövra enorma landområden, ända från 

Spanien till Perserriket.
114

 Djingis Khan har egen rubrik samt ett stycke text som belyser vad 

han och hans efterträdare genomförde.
115

 De anonyma männen är mäktiga ledare som 

omnämns med ord som kungar, kalifer, furstar, härskare, kejsare och storman. 

5.2.2 Epok 6 – Europa erövrar världen 1870-1914 

I denna del skildrar jag mina resultat i Epok 6, ”Europa erövrar världen – 1870-1915” i Epos 

2012. Kapitlet är 51 sidor långt, varav nio sidor består av källkritiksuppgifter. 

Undersökningen tar vid från och med avsnittet ”Spänningarna ökar i Europa” och framåt, där 

jag tar upp huvudtexten samt bilder i allmänhet.  

  

Epok 6 i Epos 2012 nämner i text 58 respektive 64 anonyma män och kvinnor samt 29 

respektive 12 namngivna män och kvinnor. I bild och bildtext visas 32 respektive 26 anonyma 

män och kvinnor samt elva respektive sju namngivna. Värt att notera är att 41 av sammanlagt 

64 anonyma kvinnor som omnämns i text finns i avgränsade delar som enbart handlar om 

kvinnor. Av 12 stycken namngivna återfinns åtta stycken kvinnor i dessa avgränsade delar.  

5.2.2.1 Text och bilder i ”Spänningarna ökar i Europa” samt ”Sverige 1870-
1914: Bönder och arbetare” 

Första sidan skildrar Tyskland och konflikten mellan Otto von Bismarck och kejsaren 

Vilhelm II. Det nämns att Bismarck skapar det nya tyska kejsarriket, och att han under de 
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första tjugo åren helt dominerar Tysklands politik. Bismarck som protagonisten och Vilhelm 

II som antagonisten; Bismarck vill gå försiktigare fram diplomatiskt sett internationellt, 

medan Vilhelm snabbt skaffade sig fiender. På uppslaget syns tre bilder, där en bild endast 

visar en båt, medan de två andra innehåller enbart män; den ena Vilhelm II och den andra tre 

officerare. Det beskrivs även hur Bismarck var skicklig i att se tillfällen och utnyttja dem.
116

 

 

Nästföljande uppslag handlar om Storbritannien. Texten inleds med att tiden, som kallas den 

Viktorianska tiden, är döpt efter drottning Viktoria. Dock är det i övrigt inte en monarkitid, 

utan en demokratitid enligt boken. Demokratiska framväxten för män i England och bland 

annat tories och whigs nämns, där liberalernas ledare William Gladstone får stort utrymme. 

Suffragetterna behandlas i en avskild textruta, som är en del av kvinnornas rösträttsföreningar 

vilka genomförde demonstrationer. Bland annat kedjade de fast sig och hungerstrejkade för 

att visa sitt missnöje. En kvinna kastade sig framför en kapplöpningshäst och dog.
117

 

 

Texten går från Storbritannien till Frankrike och Dreyfusaffären till Ryssland, där tsar 

Alexander II skildras och hur han efter mordförsök blir mindre reformvänlig och skapar ett 

förtryck mot bönder, där reformer egentligen behövdes.
118

 Alexander II blir senare mördad. 

Efterträdaren, hans son, skapar ett ännu större förtryck som enligt boken var ”[…] värre än 

någonsin”.
119

 

 

Förutom att det har flikats in stora mängder text kring kvinnor och deras situation under 1870-

1914 som inte fanns i Epos 2008 är det som tidigare nämns inte några större skillnader mellan 

texterna. Ett undantag är dock på sidor 236-237 i Epos 2008 och sidor 195-196 i Epos 2012. 

Avsnittet kallas ”Sverige 1870-1914: Bönder och arbetare” och texten där skillnader syns tar 

upp folkrörelserna. Där Epos 2008 berättar om folkrörelserna står det inget om kvinnor. 
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Däremot i Epos 2012 skildras hur ”[m]ånga kvinnor var med i folkrörelserna, men kvinnorna 

hade svårt att hävda sina rättigheter. Det krävdes en kvinnorörelse för att något skulle ske”.
120

 

Introduktionen följs upp med en beskrivning av kvinnorörelsen samt tillhörande föreningar på 

tio halvsidesrader. Det nämns att de har en humanitär och religiös prägel, och att rörelsen 

bland annat stöder fattiga mödrar samt kampen mot prostitution.
121

 

 

”Folkrörelsernas betydelse” inleds i Epos 2008 med att folkrörelserna var massrörelser. I 

Epos 2012 påstås det att ”[d]e största folkrörelserna var massrörelser för både kvinnor och 

män”.
122

 Det förklaras även att kvinnorörelsen hade stor betydelse för kvinnorna, eftersom de 

hade svårt att nå positioner i övriga rörelser, vilket inte står med i Epos 2008. En diskussion 

kring folkrörelsernas påverkan på demokratin förs. I Epos 2012 berättas det hur 

folkrörelsernas män tar platser i regering, riksdag och kommunalnämnder, medan kvinnorna 

inte lyckas göra detta förrän 1910, då de kan sitta i kommunala församlingar och 1921 i 

riksdagen.
123

 I Epos 2008 finns inte denna text, men däremot står det: ”För kvinnorna 

öppnade folkrörelserna en väg in i offentligheten. I synnerhet inom väckelserörelsen kom de 

att spela en viktig roll”.
124

 Här förklaras att kvinnorna är de pådrivande eldsjälarna och hur de 

genom sitt ideella arbete i väckelserörelserna ger viktiga bidrag till församlingarnas 

ekonomi.
125

 

 

Avsnittet ”Rösträtt” beskriver vägen mot allmän rösträtt, som drivs igenom i andra kammaren 

1921. Både männens och kvinnornas rösträttskamper skildras. Det beskrivs till en början hur 

männens kamp gynnas när den allmänna värnplikten återinförs 1901, där sloganen ”[e]n man 
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– ett gevär – en röst” blev använt i stor utsträckning.
126

 I samma del tillkommer en avskild 

textruta med tillhörande bild på Karolina Widerström, som var Sveriges första läkare och 

politiker. Det skildras hur hon bland annat upplyser om kvinnors anatomi, sexualitet, om 

barnafödande och könssjukdomar. Hon skriver en artikel om menstruation som väcker stor 

uppståndelse samt argumenterar mot lagen att endast kvinnliga prostituerade var tvungna att 

testa sig för könssjukdomar, men inte männen som utnyttjade dem. Hon blir invald som 

stadsfullmäktige i Stockholm som en av de första kvinnorna och var ordförande i 

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt när allmän rösträtt drevs igenom 1921.
127

 

Huvudtexten fortskrider kring hur det blir en ”tändande gnista” bland kvinnor att gifta män 

fick ha två röster. ”Var kvinnan bara ett bihang till mannen?” frågar de sig.
128

 

Landsföreningen bildas nu, som tidigare nämnda Karolina Widerström var ledare i, och börjar 

driva frågan framåt. 1907 får män som är över 24 års ålder och betalar skatt samt avslutat 

värnplikten rösta i andra kammaren. Reformen inkluderar inte kvinnor, som enbart får rösta i 

de kommunala valen, i vilken antalet röster baseras på individens förmögenhet. ”Hos 

rösträttskvinnorna var besvikelsen stor”.
129

 En avskild textruta har lagts till i 2012 års 

upplaga. Den handlar om ”Kvinnlig rösträtt för att främja nykterheten”, och berättar hur 

Emelie Rathou går med i IOGT, reser runt i landet och agiterar för nykterhet, kvinnosak och 

fred. Hon talar som första kvinna vid ett förstamajmöte 1891 och grundade 1900 Vita 

bandet.
130

 

5.2.2.2 Avgränsade avsnitt och källkritiska uppgifter 

I denna del behandlar jag de avgränsade avsnitten med grön bakgrund som handlar om 

kvinnor. De har lagts till i Epos 2012 och är tre stycken. De heter ”Kvinnor och jordbruk”, 

”De ogifta svenska kvinnornas tid” och ”Uniformernas tidsålder”.  
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Avsnittet ”Kvinnor och jordbruk” belyser kvinnors arbetsuppgifter och situation inom 

jordbruket. Inledningsvis förklaras uppdelningen, och att den varade ändra fram till 1900-

talet. Under medeltiden var det kvinnorna som tog hand om djuren, mjölkade, kärnade smör 

och ystade ost. De vallade djuren under vintertid och samlade vinterfoder. De skördade 

rotfrukter och hade hand om linodlingar, som var vanliga i Norrland.
131

 ”Kvinnorna stod 

därmed för väsentliga, tidvis dominerande delar av försörjningen i jordbruket”, skrivs det.
132

  

 

Främst i krigstider kunde kvinnorna gå in och ta över männens arbetsuppgifter. Det nämns 

även att under den stora emigrationen var det inte en ovanlig företeelse att mannen reste i 

förväg. Kvinnan blev då en så kallad ”Amerikaänka” och fick lov att ta över hela skötseln om 

gården. Däremot var det högst tabubelagt att männen skulle genomföra kvinnornas arbete; de 

kunde utsättas för löje och riskerade att förlora sin manliga identitet. Vidare nämns det att 

Eleonora Lindström var den som uppfann Västerbottensosten, och att det var majoriteten 

kvinnor som fram tills på 1930-talet jobbade i mejerier.
133

 

 

På samma sida visas två bilder. Ena fotot är på en jordbrukarfamilj, där mamman håller i ett 

barn och en räfsa medan mannen håller i en lie. Räfsan var enligt texten kvinnors redskap och 

lien männens. I bildtexten poängteras det att både kvinnors och mäns arbete krävdes.
134

 Det 

andra fotot är på ovan nämnda Eleonora Lindström, som står och rör i ett stort kärl.
135

 

 

”De ogifta svenska kvinnornas tid” börjar med en berättelse om Edith Djurson. Hon vill gifta 

sig, men får i så fall inte behålla sitt jobb för generaldirektören. Hon avstår från att gifta sig, 

då hon hellre vill ha ett arbete. Texten som följer handlar om hur kvinnornas situation i 

samhället förändras under andra halvan av 1800-talet, då de under första fortfarande officiellt 
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var omyndiga. Med hjälp av liberalismens, som växer sig stark under 1800-talet, tankesätt att 

alla har rätt att besluta om sitt eget liv går de ogifta kvinnorna från att vara omyndiga 1862 till 

myndiga vid 25 års ålder 1863 och 1884 vid 21. De får från och med 1850-talet tillträde till 

nya utbildningar och tjänster såsom sjuksköterska, lärarinna och diverse myndigheter. De 

gifta kvinnorna blir dock inte myndighetsförklarade förrän 1920.
136

 

 

De får ta studentexamen från 1870, men några högre poster inom offentliga sektorn syns inte 

till förrän på 1920-talet. Ogifta kvinnor får dock driva rörelser, vilket bland annat Sofia 

Gumaelius och kemisten Naima Sahlbom gör.
137

 Det finns av denna anledning främst inom 

medel- och överklassen många kvinnor som vill förbli ogifta. Historikern Ellen Fries nämns 

som ett exempel. Ett utdrag ur hennes dagbok citeras: ”Om jag blott kunde förstå om 

kvinnans mission består i annat än att vara barnaföderska och mannens tjänarinna, så vore det 

bra…. jag föraktar, avskyr denna kallelse”.
138

 

 

Avsnittet avslutas med ett resonemang kring hur samhällsutvecklingen hade sett annorlunda 

ut ifall de ogifta kvinnorna inte hade kämpat för bland annat kvinnors självständighet, om 

rätten till högre tjänster, utbildningar och mödrars rättigheter. Längst ner på sidan finns en 

textruta om Fredrika Bremer, som grundade Fredrika-Bremerförbundet, vilket var den första 

stora kvinnoorganisationen. Hon kämpar mot kvinnornas omyndighet och skriver bland annat 

i sin roman Hertha om en kvinna som hade ”[…] stora krafter och en ljustörstande själ i den 

trånga luft- och ljuslösa värld, som våra lagar och vårt samhälle berett henne”.
139

 

 

Sista avsnittet, ”Uniformernas tidsålder”, behandlar hur uniformer växt fram under 1800- och 

1900-talen. Det talas om att de statligt anställda uniformbärarna endast var män. Kvinnor bar 

också uniform, som exempelvis sjuksköterska. Inom yrken då både män och kvinnor kunde 

                                                      

 
136

 Sandberg et al. 2012, s 205f. 
137

 Sandberg et al. 2012, s 206f. 
138

 Sandberg et al. 2012, s 207. 
139

 Sandberg et al. 2012, s 207. 



 

39 

 

arbeta syntes dock tydliga skillnader. En jämförelse görs, att ”[n]är banvakternas hustrur fick 

arbeta som grindvakter hade de på sig vanliga kläder. Men när kungen under unionstiden åkte 

tåg mellan Stockholm och Oslo, kommenderades uniformerade manliga banvakter ut”.
140

 

Ända fram till 1957 får kvinnliga stationsvakter inte ha uniformsmössa, utan istället en 

armbindel. Inom polisen börjar de arbeta på 1950-talet, men de är tvungna att bära uniform 

med kjol. I avsnittet visas tre foton. Första fotot är på drottning Viktoria iklädd i 

amiralsuniform, fast med kjol. Andra är på en stins som vinkade av tåg, en manlig sådan. 

Sista bilden är på en kvinnlig marinlotta. Marinlottorna är de första som får bära statlig 

uniform. Avsnittet avslutas med att det senaste århundradet har stått för stora förändringar 

inom både jämställdhet och jämlikhet, och att förändringarna i vad kvinnor får eller inte får 

bära för kläder speglar denna utveckling.
141
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6. ANALYS  

6.1 Analys – Kvantitativa resultat 

I kommande kapitel kommenterar och analyserar vi de kvantitativa resultaten från vår studie.  

6.1.1 Anonym benämning 

Antalet tillfällen då män omnämns har minskat med 156 samtidigt som kvinnor ökat med 102 

stycken. Procentuppdelningen mellan man och kvinna har genomgått en markant förändring, 

från 64,1 procent män och 35,9 procent kvinnor till 53,9 procent män och 46,1 procent 

kvinnor. Det är därmed en näst intill jämn fördelningen bland anonyma könsbenämningar i 

Epos 2012.  

En intressant observation av resultaten är att i de epoker där sidantalet har ökat höjs även med 

få undantag genomsnittliga antalet anonyma benämningar av båda könen per sida. I sex 

epoker ökar sidantalet i Epos 2012. I fyra av de sex ökar anonym benämning av kvinna, samt 

i fem ökar anonym benämning av män. Notera även att i tre av fem epoker ökar kvinnorna 

med över ca 0,5 per sida. I de tre första epokerna minskar anonyma män. I andra epoken 

(medeltiden) mer än halveras genomsnittet, från 5,17 till 2,38 per sida. Drygt 50 % av männen 

i Epos 2008 återfinns i epok två och tre. Samma epoker har minskat avsevärt i sidantal i Epos 

2012, vilket delvis kan förklara varför männen minskar i den totala summan. Några liknande 

tendenser där män är betydligt mer representerade än kvinnor går icke att finna i Epos 2012.  

Ytterligare en förändring är att i två epoker i Epos 2012 har anonyma kvinnor ett högre 

genomsnitt än män (epok sju & nio), samt i epok sex är genomsnitten exakt lika. I Epos 2008 

är det manliga genomsnittet högre än kvinnor i samtliga epoker.  

6.1.2 Namngivna personer 

Från Epos 2008 till Epos 2012 har antalet män minskat med 21, samtidigt som kvinnorna har 

ökat med 16. Procentuellt sett har fördelningen förskjutits från 84,6 procent män och 19,5 

procent kvinnor till 77,2 procent män och 22,8 procent kvinnor.  
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En förändring är att i fem av nio epoker ökar männens genomsnitt trots att det totala 

genomsnittet minskar. En av de resterande fyra epokerna är dessutom oförändrad, vilket 

betyder att det är enbart tre epoker (epok fyra-sex, amerikanska revolutionen - år 1914) där 

männens genomsnitt minskar där femte epokens (1815-1870) minskning är ytterst marginell. 

Intressant att notera är att antalet namngivna män ökar, men det gör även kapitlens sidantal 

mellan upplagor, vilket leder till att genomsnittet minskar. Om vi ser till namngivna kvinnor 

sker en genomsnittlig minskning i fem av nio epoker. Det ska dock tilläggas att minskningen 

är ytterst marginell. I övriga fyra epoker sker en genomsnittlig ökning, där tre av dem är 

relativt stora. I Epos 2008 är det ingen epok som har högre procentuell andel kvinnor än 25 

procent, men i Epos 2012 innehar fyra epoker över 25 procent andel kvinnor, den högsta har 

33 procent kvinnor, samtidigt som Epos 2012 har den epok med procentuellt minst andel 

kvinnor, epok nio (en ny världsordning) som endast nämner 4 procent kvinnor. Från perioden 

1870-nutid minskar andelen kvinnor markant i Epos 2008, från ett genomsnitt på 23,4 procent 

i epok ett–fem till ett genomsnitt på 11,5 procent i sex-nio. En liknande minskning sker inte i 

Epos 2012, där det procentuella genomsnittet enbart minskar från 24,2 procent till 20,75 

procent. 

 

Från år 1914 fram till 2007 namnges i Epos 2008 elva kvinnor i text, bl.a. Marie Stopes, 

Kerstin Hesselgren, Alva Myrdal, Margaret Thatcher och Anna Politkovskaja. Kvinnor som 

nämns vid namn, men som i kontexten presenteras som hustru är Sofie Ferdinand (hustru till 

Frans Ferdinand), Eva Perón och Isabel Perón (båda presenteras som hustru till Juan Perón). 

Kvinnorna är med andra ord inkluderade i egenskap av pendanger till sina män. Under samma 

period namnges 87 män, till det ges en påminnelse att samma person räknas bara en gång, 

oavsett hur många gånger personen framkommer i texten. Att kvinnor minskar närmare 

nutiden är inte unikt för Epos 2008. Tvärtom visar resultatet att elva kvinnor är ett betydligt 

högre antal jämfört med de läroböcker anpassade för gymnasiet som Ohlander använt i sin 

studie, där hon bland annat visar att i Människan genom tiderna namnges fyra kvinnor under 
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1900-talet. Alla tiders historia nämner två svenska kvinnor under perioden, men saknar 

kvinnor i allmänna historien. Epos 2008 är därmed mer representativ. 

6.2  Kvalitativ analys - Epos 2008 

Nedan analyseras resultatet från Epos 2008 genom att koppla till tidigare forskning och 

aktuell teori. Analysen inleds övergripande och delas sedan in i olika teman utifrån Hirdmans 

teori.
142

  

 

En jämförelse kan göras mellan epokerna, då dessa skiljer sig åt avsevärt i könsrelaterade ord.  

I kapitlet om medeltiden nämns anonyma män 5,17- och anonym kvinna 1,51 gånger per sida, 

vilket kan jämföras med anonyma män 1,06- och anonyma kvinnor 0,64 gånger per sida i 

kapitlet om perioden 1870-1914. Vad kan skillnaden bero på? Det kan delvis bero på att under 

medeltiden är det tydligt att samhället kretsar kring kungen, kejsaren, fursten och hans 

stormän. Under perioden 1870-1914 är det mer fokus kring urbanisering, industrialisering och 

imperialism, vilket mer berör samhället i stort och mindre kring en enskild individ.  

6.2.1 Könsneutralt blir könsrelaterat – mannen som måttstock?  

Fraser som gör könsneutrala ord till könsrelaterade är exempelvis när livegen och bonde 

benämns som män: ”[…] han hade rätt att bruka den gård han satt på[…]” (vår 

kursivering).
143

 Bilden på samma sida gestaltar en man som plöjer en åker, vilket kan indikera 

att det är mannen som sköter jordbruket. Liknande tendens sker vid beskrivning av det 

feodala systemet, männen är överrepresenterade i text, och bilderna i kontexten framställer 

enbart män.  Ytterligare ett exempel är kapitelbilden till perioden 1870-1914 ”Europa erövrar 

världen”, som framställs med målningen av Edward VII:s kröningsceremoni. Målningen som 

enbart skildrar manliga soldater skickar tillsammans med rubriken signaler att ”Europa 

erövrar världen” betyder i praktiken ”männen erövrar världen”. Längre in i samma kapitel 

beskrivs hur imperialismen tog sig form i Japan och unga adelsmän störtade den sista 
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shogunen. Dessa adelsmän förändrar därefter Japans utrikespolitik radikalt, och får landet att 

ta steget mot industrialisering och upprustning av krigsmakt. Budskapet är tydligt, att det är 

män som skapar förutsättningar för Japans utveckling. Hade författarna bytt ut adelsmän mot 

exempelvis makthavare hade sammanhanget varit desamma, men utan en könsvinkling. Dessa 

exempel är utvalda ur olika sammanhang, men samtliga visar på samma tendens där något 

kunde vara könsneutralt, men i texten blir könsrelaterat. Fokus placeras på det manliga könet, 

vilket följer dels Berge och Widdings resultat, men även Ohlanders studie; männen är 

överrepresenterade och läroböckerna skildrar en manlig norm. 

6.2.2 Särhållning mellan könen  

I kapitlet som berör perioden 1870-1914 diskuteras i ett avsnitt de engelska partierna. Till 

texten tillhör en bild som gestaltar medlemsbevis för gas- och diversearbetare. På bilden syns 

som beskrivits innan manliga arbetare inom såg-, varv- och metallindustrin. På samma bild 

syns tre kvinnliga arbetare som diskar. Bilden framhäver signaler att män arbetar inom 

industrin och kvinnor arbetar inom hushållsnära sysselsättningar. Faktum kvarstår att i 

dåtidens samhällskontext var det så, men det finns en risk att inkludera bilden utan att 

problematisera uppdelningen som finns på bilden. Kan eleverna påverkas av budskapet i 

bilden, att det finns tydliga yrkesområden för kvinnor och män? Och väljer de att följa denna 

linje ifall det inte ifrågasätts? 

 

Vid studie av namngivna kvinnor visade det sig att 73 procent var presenterade i avskilda 

textrutor i kapitlet rörande medeltiden. Summan är jämförbar med 47 procent av namngivna 

män i avskilda textrutor. I samma kapitel nämns i huvudtexten könsrelaterade ord till mannen 

180 gånger och till kvinnan 35. Resultatet går att analysera ur olika perspektiv. 1: Det går 

emot Berge och Widdings konstaterande att Epos huvudtext integrerar könsperspektivet. 2: 

Det skickar signaler att mannen är måttstocken varefter kvinnan jämförs med. 3: till sist 

stärker siffrorna särhållandet mellan könen eftersom män ges mer utrymme i huvudtexten än 

kvinnor, som i sin tur beskrivs i majoriteten av fallen i avskilda avsnitt. Nedan följer exempel 

på hur särhållandet mellan man och kvinna tydliggörs i texten: 
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Undersökningen kring hur kvinnor och män framställs visar skillnader mellan könen. När en 

kvinna skildras som handlingskraftig handlar det ofta om handlingskraftig för kvinnan eller 

hennes kamp för att förbättra sin ställning mot mannen: Christine de Pisan skrev böcker om 

kvinnors situation och lärde genom böckerna ut vad kvinnor borde kunna. Även 

kvinnorörelsen blev viktigt för kvinnorna genom att verka som en väg ut i offentligheten. 

Framställandet av kvinnor och deras handlingar sker ofta utifrån på vilket sätt de var viktiga 

för kvinnan i samhället. Männen omnämns å andra sidan inom alla samhällets utvecklingar 

och händelser, oavsett om texten handlar om krig, samhällsstruktur, landets industriella 

utveckling eller rikens utbredning. 

 

De kvinnor som namnges i texten kring det medeltida samhället är Christine de Pisan, 

Eleonora av Akvitanien samt Jeanne d’Arc, alla nämns i avskilda avsnitt och inte i 

huvudtexten. Christine framställs som ensamstående änka som skrev kärleksdikter och 

bönböcker. Eleonora framställs som en drottning vilken dyrkade litteraturen och främst 

kärlekslyriken. En annan kvinna som benämns under Medeltiden i en avskild textruta är 

heliga Birgitta. Hon dikterade sina uppenbarelser, blev helgonförklarad av påven och 

framhävs som Sveriges mest kända person utanför landets gränser, men trots den 

beskrivningen beskrivs hon inte i huvudtexten, utan i en avskild textruta. Tre av dessa fyra 

kvinnor tillskrivs med en dikt eller poesi. Samtliga framställs känslofyllda. Intressant i 

sammanhanget är att studera innehållet i huvudtexten på samma uppslag som dessa kvinnor 

förekommer. På de sammanlagt åtta sidorna återfinns fem rubriker: ”Ståndsideologi för män”, 

”Kejsare och kung”, ”Kungarna ökar sin makt”, ”Hundraårskriget” samt ”Stormän och 

kungar”. Vid djupare undersökning av tillhörande text till dessa rubriker visar det sig att 

könsrelaterade ord till kvinnan sker elva gånger och till mannen 44 gånger. Texterna handlar 

om krig, kungar samt andra mäktiga män. Undantag är ”Ståndsideologi för män”, som till 

största del handlar om kvinnor, och där tio av de elva anonyma kvinnorna återfinns. Men 

varför har de då en huvudrubrik som signalerar att den ska behandla män? När 
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hundraårskriget behandlas nämns ingen kvinna i texten, fokus placeras istället på riddarna, 

kungarna och striderna. Konsekvenserna av kriget kretsar kring kungens ökade makt. Det är 

intressant att kriget verkade uteslutande beröra männens perspektiv. Vad kvinnorna ägnade 

sig åt och deras roll i kriget behandlas inte med undantag för Jeanne d’Arc. Vår tolkning av 

texten är att kvinnorna adderats i efterhand i ett försök att få texten mer jämställd eftersom 

kvinnan knappt nämns i huvudtexten. Att ge kvinnor avsides belägna avsnitt och en huvudtext 

som näst intill enbart beskriver samhället ur ett manligt perspektiv ökar enbart särhållningen 

mellan könen och normen om vad som är kvinnligt och vad som är manligt.  

6.2.3 Män som gör och kvinnor som är  

Det finns flera exempel på särhållande mellan kungar och drottningar. Kungar styr och 

drottningar är formellt enbart drottningar. Tre fall av styrande drottningar påträffas i de två 

kapitlen som undersöks djupare. Dessa är: drottning Margareta av Sverige, änkekejsarinnan 

Cixi av Kina samt drottning Viktoria av England, kvinnan som utropade sig till kejsarinna av 

Indien. En mer utförlig beskrivning av Cixi och Viktoria uteblir dock, de båda beskrivs näst 

intill enbart som styrande drottningar, och sparsamt som personer vilka genomför 

förändringar. I övrigt framställs drottningar enbart som attribut. Kungar ges å andra sidan 

utrymme, var kungen styr och hur framgångsrik han är, exempel: Karl den store som skapade 

Europas största rike, Djingis Khan som valdes till ledare och styrde över halva Asien, Birger 

jarl som enade Sverige, Magnus Eriksson som väljs till kung vid tre års ålder och Vilhelm 

Marskalken som var världens bäste riddare. Dessutom framkommer det att Marskalken gifter 

sig med arvtagerskan till ett av Englands mest värdefulla län. Arvtagerskans namn 

framkommer inte i texten, utan det viktigaste i texten är att Marskalken gifter till sig Englands 

mest värdefulla län.  Dessa exempel visar särhållningen mellan kungar som styr och icke-

styrande drottningar. Drottning Cixi är änkekejsarinna, d.v.s. hon styr enbart eftersom 

athennes man är avliden. Tillika avsätts Cixi som kejsarinna och ersätts enligt texten av en 

läkare som vände sig mot kejsardömets förtyck. Dessa är alla exempel där männen nämns 

genom sina egenskaper och handlingar samtidigt som kvinnor näst intill enbart nämns med 

titel. Observationen i Epos 2008 är inte unik, Rosén har i sin avhandling liknande resultat. I 
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Den levande litteraturen vilken Rosén studerar omnämns männen vid egenskap exempelvis; 

sagokungen HC Andersen, i förhållande till kvinnor som namnges efter titel; Selma Lagerlöf, 

berättare. Ohlanders rapport visar på liknande resultat där kvinnor framställs som pendanger 

till mannen, däribland icke-regerande drottningar. Ytterligare ett exempel när kvinnan 

framställs som pendang är under Amerika-emigrationen, i den avskilda textrutan som 

beskriver ”Hans Ersson och resan till Minnesota”. Rubriken framhäver att det är Hans som 

genomför resan. I texten framkommer dock att även Hans fru Lisbeth, i detta fall en pendang 

till honom, är medresenär.   

6.3 Kvalitativ analys – Epos 2012  

I detta avsnitt analyseras resultaten i Epos 2012 efter Hirdmans två principer, nämligen 

hierarki och dikotomi. Särhållande av man och kvinna görs på tre olika plan: att de gör olika 

ting, tillskrivs olika egenskaper samt nämns i skilda delar i boken. Genomgående i hela 

analysdelen diskuteras även hur de tre delarna pekar åt huruvida mannen är norm i boken eller 

inte. 

6.3.1 Män och kvinnor gör olika ting 

Vid läsning av epok två i Epos 2012 kan det verka som att kvinnor inte gör någonting under 

medeltiden, vilket i verkligheten inte är fallet. Männen erövrar med hjälp av sitt ledarskap 

eller sin religion; de är kungar och furstar som bestämmer över sina områden, och det 

politiska spelet mellan manliga ledare ges stort utrymme. Förutom Hildegard av Bingen och 

Sankta Katarina nämns inga kvinnor som genomförde något. Scheherazade kommer från en 

berättelse och Angela Merkel har inget med medeltiden att göra förutom att hon har fått Karl 

den stores pris. 

 

Tesen motbevisas dock till viss del i epok sex, där de framställer kvinnor som aktivt kämpar 

för sina egna rättigheter och deras del i folkrörelserna. Genomgående är det en kamp för att ha 

samma rättigheter som män. Här framhävs kvinnorna delvis i huvudtext som agerande, men 

till största del sker omnämnandet i avskilda avsnitt. Suffragetterna, Karolina Widerström och 
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IOGT:s Emilie Rathou beskrivs som genomförare. De drev igenom förändringar för att utöka 

kvinnors rättigheter. I helt avskilda avsnitt som ”De ogifta svenska kvinnornas tid” beskrivs 

genomförande kvinnor som driver företag, kämpar för kvinnors frigörelse. Fredrika Bremer, 

som grundade det första större kvinnoförbundet nämns i slutet. Avsnittet avslutas med ett 

påstående kring hur vårt samhälle inte skulle ha sett likadant ut utan deras insatser. 

Författarna framhäver karaktärerna och förändringarna som viktiga, men varför skildras de 

inte i huvudtexten?  

 

En stor del av huvudtexten i andra delen av epok sex syftar till att skildra olika länders 

utveckling samt hur spänningar leder fram tills första världskrigets utbrott. Här skildras till 

största del manliga politiker som kämpar om vem eller vilka som ska leda landet. Drottning 

Viktoria tas upp sparsamt; vad hon genomförde nämns inte.  Boken signalerar att kvinnor 

genomför och är agerande när det gäller dem själva eller deras rättigheter gentemot mannen. 

Män skildras i långt fler situationer: de står för ett parti, för ett land; de erövrar, diskuterar 

internationella politiska frågor, genomför förändringar för hela befolkningen alternativt för 

männen samt behandlas som huvudaktörerna. Kvinnor framställs endast när de genomför 

förändringar för sig själva och sina rättigheter under tiden som männen gör resten. Boken 

hade kunnat inleda nästan varje avsnitt om kvinnor med ”Och vad gjorde kvinnorna då under 

tiden?”. Resultatet visar att det finns en skillnad i vad kvinnor gör och vad män gör; de hålls 

isär av författarna. Det tyder på att mannen är norm i texten; det är han som är måttstock och 

vad kvinnorna gör medan det viktiga runtom i världen sker läggs sedan till i avskilda avsnitt. 

Notera att det inte är negativt att jämställdhetsfrågor beskrivs i boken. Det som ska poängteras 

är att det görs i avskilda avsnitt avgränsade från huvudtexten, och att kvinnor knappt nämns i 

andra sammanhang utöver det. 

6.3.2 Tillskrivande av egenskaper – vad är manligt, vad är kvinnligt? 

Vad gäller tillskrivande av egenskaper till människor har författarna till Epos 2012 försökt 

vara sparsamma. Stundtals går det att läsa mellan raderna om vem som enligt författarna är 

protagonist eller antagonist. Exempel är diskussionen mellan Otto von Bismarck och Kejsare 
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Vilhelm II. Det skrivs om hur Bismarck försökte gå försiktigt fram i utrikespolitiken medan 

Vilhelm snabbt skaffade sig nya fiender. Det står även att Bismarck var skicklig i att utnyttja 

möjligheter, som är en egenskap. I övrigt står det inte att finna definitiva egenskaper som 

endast tillskrivs män eller kvinnor. I diskussionen om vilka egenskaper som är kvinnliga och 

manliga håller sig författarna neutrala, och motstrider därmed teorin om att de hålls isär. Det 

motstrider även till viss del Roséns resultat att män tillskrivs med egenskaper och att kvinnor 

tillskrivs med endast titel i denna upplaga. 

6.3.3 Män och kvinnor hålls isär - mannen som norm? 

Enligt Berge och Widdings undersökning är Epos ett föredöme vad gäller att ta upp 

kvinnofrågan. De menar att andra läroböcker har inslag i form av bilder och faktarutor för att 

ta upp könsperspektivet, medan Epos har det integrerat i texten. Vid en närmare studie av de 

två epokerna syns en liten del av könsperspektiv i huvudtexten, men överlag har text om 

kvinnor adderats i avgränsade avsnitt och bilder, och därmed motsägs det Berge & Widdings 

resultat. I tre epoker finns det inte en enda namngiven kvinna i text. I alla epoker finns det 

däremot både namngivna och anonyma kvinnor i bild, vilket även det motsäger Berge & 

Widdings tes. Epok två är en av de epoker som inte tar upp kvinnor i text, och trots att 

Hildegard av Bingen, som syns i bild och bildtext, nämns som en av sin tids mest berömda 

personer tas hon inte upp i huvudtexten.  

 

Epok sex nämner 21 anonyma kvinnor i huvudtexten medan 43 tas upp i avskilda avsnitt. Tre 

namngivna kvinnor nämns i huvudtexten, nio tas upp i avskilda avsnitt. I huvudtexten skildras 

demokratins utveckling för män i England medan kvinnornas rättigheter, i detta fall ett avsnitt 

om suffragetterna, adderas i en avskild textruta. Även det motsäger Berge & Widdings 

resultat. Det tyder på ett särhållande av kvinnor och män, vilket styrker Hirdmans teori.  

 

Särhållandet mellan könen sker i epok två med det faktum att kvinnor inte nämns; det 

viktigaste är erövringar, krig och samhället. I ingen av dessa delar står det om några kvinnor. 

Drottning Margareta nämns i den tidigmoderna perioden i en bildtext, Jeanne d’Arc nämns 
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inte alls, Hildegard av Bingen läggs till i en bild och bildtext. Boken signalerar att kvinnor 

inte var viktiga på medeltiden, i vilket fall inte i den utsträckning att de får utrymme i 

huvudtexten. I epok sex diskuteras i det avskilda avsnittet ”Kvinnor och jordbruk” hur 

kvinnor hade en mycket viktig roll under medeltiden, där de stod för väsentliga och tidvis 

dominerande delar av jordbruket. Varför inkluderas inte det i medeltidens huvudtext? I och 

med att den delen av medeltiden tas upp i ett helt annat avsnitt, som handlar om en helt annan 

epok, misstänker vi att den faller i glömska för eleverna. Ska eleverna läsa på inför ett prov 

om medeltiden tar de inte in detta; det de tar in är att två stora män erövrade stora 

landområden med hjälp av ledarskap och religion. Om de i sin tur endast läser huvudtexten 

missar de helt de få kvinnor som nämns i bild och bildtext. 

 

Exempel på en motsats är bilden på Angela Merkel som tas upp för att diskutera kvinnofrågan 

kring att endast fyra kvinnor har tilldelats Karl den stores pris som har sammanlagt delats ut 

53 gånger. Bildtexten handlar inte i övrigt om Angela Merkel, utan om Karl den store. I 

bilden och bildtextens utformning problematiseras könsperspektivet, och ett ifrågasättande 

mot särhållandet sker i och med att Angela Merkel tas upp. Det sker dock inte i huvudtexten, 

och stärker än en gång Ohlanders påstående om inskott samt tidigare notis kring hur 

kvinnofrågan problematiseras, fast inte i huvudtexten.  

 

Skeendet som exemplifieras ovan finns i fler delar av texterna. Som tidigare nämnt diskuteras 

kvinnans underordning och särhållande från mannen i delar av boken. Trots det sker 

majoriteten av diskussionen i avsnitt som är avskurna från resten av huvudtexten. Författarna 

försöker problematisera förhållandet mellan man och kvinna, men gör det genom att hålla isär 

diskussionen med huvudtexten. Eftersom diskursen kring förhållandet kvinna-man är 

majoriteten av delarna där kvinnor tas upp och att det görs i avskilda inslag, tillsammans med 

det faktum att drygt tre gånger fler män nämns vid namn, kan det konstateras att mannen är 

klar norm och måttstock i denna lärobok. 
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7. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

7.1 Frågeställning 1 – Omfattning av män och kvinnor i Epos 2008 

och 2012 

Statistiken har förbättrats i och med att en ny bok anpassad efter en ny läroplan har lanserats. 

Skillnaderna mellan antalet anonyma samt namngivna kvinnor och män har minskats, allra 

främst bland de anonyma. Från att 28,2 procent fler anonyma män än kvinnor omnämns har 

differensen minskat till 7,8 procent, vilket gör att i Epos 2012 är fördelningen näst intill 

utjämnad. 

 

Skillnaden mellan antal namngivna män respektive kvinnor har även minskats, om än 

marginellt. Från en procentuell skillnad på 65,1 procent fler män har differensen minskat till 

54,4 procent. Trots en förbättring är innehållet i Epos 2012 långt ifrån jämställt; faktum 

kvarstår att endast två av tio namngivna personer är kvinnor. Fokus på innehållets förändring 

förefaller vara att minska skillnaderna mellan könens anonyma benämningar.  

 

Den tidigare forskning som vi använt i vår undersökning har inte behandlat direkt omfattning 

och fördelning mellan könen, därmed har de inga konkreta siffror som vi kan jämföra med.  

7.2 Frågeställning 2 – Genusteorins två principer 

Innehållet i Epos 2008 och Epos 2012 bekräftar generellt sett dikotomin samt hierarkin i både 

text och bild. Dikotomin syns allra tydligast genom att kvinnor framförallt nämns i avskilda 

textrutor och inte huvudtexten. Genom att addera kvinnor i avskilda avsnitt i möjligt syfte att 

få lärobokens innehåll mer jämställt stärks snarare särhållandet mellan könen. Slutsatsen är 

inte exklusiv för Epos 2008 och 2012, Den levande litteraturen som Rosén undersöker visar 

liknande resultat. Kvinnliga författare adderas i enskilda avsnitt istället för i huvudtexten, och 

det menar Rosén stärker särhållandet mellan könen. Våra resultat stämmer även överens med 

Ohlanders resultat från hennes undersökning. Det manliga perspektivet genomsyrar även de 



 

51 

 

avsnitt som ska behandla det kvinnliga perspektivet, och könsneutrala ord blir könsrelaterade. 

Undersökta delar av Epos 2008 visar tendenser på dessa två mönster, men saknas i Epos 

2012; därmed syns en förändring mellan upplagorna. 

 

Största utrymmet i huvudtexten ges männen och vilka förändringar som de genomför på 

makro- och mikronivå i samhället. Huvudtexten framhäver kungar och ledare som bidrar till 

utveckling för sitt land, manliga patrioter som slåss för folkets demokratiska rätt, för en 

religion etc. Vad ges kvinnorna för utrymme? De framställs som aktörer i texten, men 

förändringarna de kämpar för är enbart för sig själva eller för kvinnan i allmänhet. Kvinnor 

kämpar med andra ord för att nå jämställdhet gentemot mannen. Förekommande i Epos 2008 

är att i de fall kvinnor inte framställs som aktörer skildras de ofta som pendang till mannen, 

att det är han som gör och hon som är.  Detta syns inte lika tydligt i Epos 2012 vilket 

indikerar en förändring. Vid nedbrytning av ovanstående slutsats syns ett intressant mönster, 

att särhållandet bidrar till hierarkin. I och med att huvudtemat i de fall då kvinnor nämns är då 

de jämförs med mannen och bedriver en kamp för att nå till densammes rättigheter sker det en 

hierarkibestämmelse: mannen är norm och alltings måttstock, vilket bekräftar genusteorins 

hierarkiprincip. Vi vill återigen poängtera att kvinnor som tas upp i samband med 

jämställdhetsfrågor inte är negativt, det går inte att frångå att kvinnor faktiskt var underställda 

mannen i samhället. Det är hur integreringen av kvinnor sker i övriga huvudtexten samt att 

jämställdhetsfrågan näst intill exklusivt behandlas i avskilda avsnitt som bör ses över av 

författarna. Vi ser helst att kvinnor blir en mer naturligt integrerad del i texten, och inte blir 

adderade i antingen slutet eller i avskilda delar, där de näst intill konstant jämförs med det 

männen gör i övriga delar av huvudtexten. En sådan förändring skulle motverka dels 

dikotomin samt till viss del hierarkin. 

 

En intressant vidare forskning är att studera vad förändringarna mellan böckerna kan bero på. 

I vilken utsträckning kan historiekursernas centrala innehåll gällande genus och jämställdhet 

påverka läroböckernas innehåll? Kan andra aspekter influera, exempelvis generella 



 

52 

 

samhällsförändringar som kan påverkara författarna? Har alternativt historie- och 

genusforskningen på universitetsnivå påverkat i större utsträckning? Modellen i Att spegla 

världen bekräftar dessa frågor.
144

 Samhället påverkar politiker, styrdokument, köparna, 

förlagen, författarna och till sist läroboken. Samtidigt har vi i vår studie sett att 

huvudtexternas innehåll är i stort sett samma mellan de två upplagorna, bortsett från antiken, 

medeltiden och den tidigmoderna perioden. Stycken, avskilda textrutor samt källövningar har 

adderats i den nyare upplagan. Vi misstänker därför att en total förändring av innehållet 

mellan upplagor, som är tänkta att motsvara två olika läroplaner, inte är vanlig. Vad det beror 

på kan spekuleras. Kan det vara förlagens resurser som begränsar? Det kan vi inte besvara, 

men det skulle kunna vara ett intressant forskningsområde för att identifiera hur mycket som 

förändras och vad det beror på.  

7.3 Diskussionsfråga – Läroböckers påverkan på elevers identitet 

Vi vill med denna diskussion öppna upp för vidare forskning inom området, samt 

problematisera våra resultat ytterligare genom att diskutera hur läroböckernas innehåll kan 

påverka elevers identitet.  

 

Om vi utgår från att E.H. Eriksons utvecklingsteori stämmer in på verkligheten kan 

läroböckers innehåll påverka elevernas identitetsskapande. Likt Ohlanders argumentation 

kring hur en manligt vinklad kvinno-lös historia kan påverka eleverna negativt, misstänker vi 

att ifall inte läraren problematiserar frågan med sina elever fortskrider dagens samhälle, där 

mannen alltid har setts som norm. Genom innehållet matas eleverna med en samhällsbild där 

män är aktörer för världen, medan kvinnor är aktörer för kvinnan. Det kan påverka elevernas 

självbild negativt då flickor kan föreställa sig att de inte är viktiga för världens utveckling. 

Det krävs att kvinnor genomför något alldeles extra för att bli en självklar del av historien, 

och inte ens då är det säkert att de nämns. Kvinnor blir med andra ord inte bekräftade i 

historieböcker, och varför skulle de unga kvinnliga eleverna då tro att de blir det i övriga 
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 För en presentation av modellen, kapitel 4.3 – Läroboken, undervisningen och samhället. 
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samhället? Antingen kan det ske en identitetskris, att de saknar historiska identiteter att känna 

igen sig i, och därmed får svårt att sätta mål i livet. Alternativt kan hela livet spenderas med 

att försöka nå en bekräftelse som i dagens samhälle inte är självklar för dem, ett samhälle vars 

grund egentligen bygger på alla människors lika värde, vilket tydligt framkommer i skolans 

värdegrund. För att de ska nå den bekräftelse som egentligen borde förvärvas genom enbart 

existens sätts en enorm press på dem; de måste bevisa för världen från ett sämre utgångsläge 

än männen att de är en självklar och starkt bidragande del i samhällsutvecklingen. 

 

För unga män kan effekterna på ett snävt manligt ideal få dem att tro att de inte får röra sig 

utanför ramarna för vad som anses manligt, vilket kan påverka sökandet efter en identitet på 

ett negativt sätt. Historieläroböckerna innehåller skildringar av mäktiga män och ledare som 

genomför stora förändringar för sin tids samhälle. De elever som inte strävar efter detta kan 

därmed känna att de inte passar in enligt de strikta normerna för hur en man ska vara, vilket 

kan leda till att de känner sig åsidosatta. Med detta resonemang uppfylls sålunda inte skolans 

värdegrunds krav på människolivets okränkbarhet samt alla människors lika värde. 

 

Läroboken bör inte hanteras som en universal sanning som undervisningen har sin 

utgångspunkt i, och här blir lärarens uppgift tydlig. Genom att problematisera läroböckernas 

bekräftande av genusteorins två principer samt utgå ifrån läroplanen vid planering av 

lektioner kan hen bidra till att elevers identitetsbildning ges ökar. Problematiseringen kan 

även göra att flickor känner sig mer självklara som de är, och att pojkar lyckas ta sig ur det 

tunnelseende de annars riskerar att hamna i.  

7.4 Metoddiskussion  

En utmaning som följt oss från dag ett är att eftersom vi är två personer som genomfört 

studien har kommunikation varit avgörande för att arbetet ska vara verifierat. Vi har alltid 

arbetat tillsammans och har konstant diskuterat fram beslut gemensamt. Kvantitativa 

undersökningen var den del då vår kommunikation var som allra viktigast, då vi inte fick ha 
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olika uppfattningar om vad som skulle medräknas. Eftersom tidsperioden för C-uppsats är 

begränsad samtidigt som vi haft ett stort empiriskt material har vi inte kunnat kontrollera 

varandras kvantitativa resultat. Säkerställningen av resultatet har därigenom vilat på 

förtroende för varandras uppgift, och att kommunikationen konstant varit närvarande. En 

styrka med att arbeta två personer anser vi vara att vi kunnat arbeta med ett större material än 

om vi arbetat enskilt, vilket bör leda till att resultatet blir starkare.  

 

Ett problem som har uppstått är att det var få skillnader mellan böckerna i epok sex, som var 

en av de epoker vi utförde den kvalitativa undersökningen på. För att kringgå problemet 

studerade Julia ena halvan och Julius den andra. Anledningen till delningen var för att få ett 

jämt fördelat arbetsmaterial. En svaghet med den kvalitativa undersökningen anser vi vara att 

hela böckernas innehåll inte studerats. Vi har på grund av tidsbegränsning fått avgränsa 

materialet och generalisera utifrån de valda epokerna.  

 

Om vi hade utgått ifrån att könsneutrala ord som soldat, präst, och general hade räknats till 

könsrelaterade ord, hade troligtvis andelen anonyma män ökat avsevärt. Trots det valde vi att 

inte inkludera dessa eftersom att vi inte ville vinkla resultaten åt något håll, då våra egna 

värderingar och fördomar hade kunnat påverka resultatet. Dessutom har ordens betydelse 

förändrats över tid, vilket vi tog med i värderingen.  Under tidigare epoker i historien tros 

soldater uteslutande ha varit män, men det är inget vi kan bekräfta. Idag är det dessutom 

vanligt med kvinnliga soldater. Därmed är det inte säkert att soldat i senare kapitel i böckerna 

direkt syftar till det manliga könet, vilket resulterade i att dessa ord räknats bort. 
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BILAGOR  

Bilaga A – Resultat kvantitativ undersökning 

Tabell 1. Antal anonyma/namngivna män och kvinnor i bild samt text i Epos 2008- samt Epos 

2012:s nio epoker.  

 

  EPOS 2008 EPOS 2012 

Epok 
Män Kvinnor Män Kvinnor 

Anonyma Namngivna Anonyma Namngivna Anonyma Namngivna Anonyma Namngivna 

Epok 1 - Bild 5 11 5 3 9 17 5 5 

Epok 1 -Text 27 12 24 4 17 9 9 0 

Summa Epok 1 32 23 29 7 26 26 14 5 

Sidantal 21 21 21 21 22 22 22 22 

Genomsnitt per 
sida 

1.52 1.10 1.38 0.33 1.18 1.18 0.64 0.23 

Epok 2 - Bild 32 8 9 5 7 8 6 4 

Epok 2 - Text 180 30 53 11 24 7 0 0 

Summa Epok 2 212 38 62 16 31 15 6 4 

Sidantal 41 41 41 41 13 13 13 13 

Genomsnitt per 
sida 

5.17 0.93 1.51 0.39 2.38 1.15 0.46 0.31 

Epok 3 - Bild 64 65 20 12 12 16 9 7 

Epok 3 - Text 160 47 73 20 22 14 20 7 

Summa Epok 3 224 112 93 32 34 30 29 14 

Sidantal 73 73 73 73 18 18 18 18 

Genomsnitt per 
sida 

3.07 1.53 1.27 0.44 1.89 1.67 1.61 0.78 

Epok 4 - Bild 14 6 10 1 18 6 14 1 

Epok 4 - Text 32 11 33 4 46 11 39 5 

Summa Epok 4 46 17 43 5 64 17 53 6 

Sidantal 21 21 21 21 27 27 27 27 

Genomsnitt per 
sida 

2.19 0.81 2.05 0.24 2.37 0.63 1.96 0.22 



 

ii 

 

Epok 5 - Bild 41 29 18 7 45 27 25 7 

Epok 5 - Text 83 28 71 12 108 37 88 14 

Summa Epok 5 124 57 89 19 153 64 113 21 

Sidantal 49 49 49 49 57 57 57 57 

Genomsnitt per 
sida 

2.53 1.16 1.82 0.39 2.68 1.12 1.98 0.37 

Epok 6 - Bild 27 13 13 1 32 11 26 7 

Epok 6 - Text 8 19 8 3 58 29 64 12 

Summa Epok 6 35 32 21 4 90 40 90 19 

Sidantal 33 33 33 33 51 51 51 51 

Genomsnitt per 
sida 

1.06 0.97 0.64 0.12 1.76 0.78 1.76 0.37 

Epok 7 - Bild 37 21 11 3 42 33 31 10 

Epok 7 - Text 12 25 31 4 41 30 57 16 

Summa Epok 7 49 46 42 7 83 63 88 26 

Sidantal 45 45 45 45 62 62 62 62 

Genomsnitt per 
sida 

1.09 1.02 0.93 0.16 1.34 1.02 1.42 0.42 

Epok 8 - Bild 43 24 32 4 58 30 45 16 

Epok 8 - Text 14 48 21 6 70 67 75 6 

Summa Epok 8 57 72 53 10 128 97 120 22 

Sidantal 69 69 69 69 87 87 87 87 

Genomsnitt per 
sida 

0.83 1.04 0.77 0.14 1.47 1.11 1.38 0.25 

Epok 9 - Bild 12 13 10 2 21 28 23 2 

Epok 9 - Text 5 14 4 1 10 23 12 0 

Summa Epok 9 17 27 14 3 31 51 35 2 

Sidantal 24 24 24 24 41 41 41 41 

Genomsnitt per 
sida 

0.71 1.13 0.58 0.13 0.76 1.24 0.85 0.05 

Total summa 796 424 446 103 640 403 548 119 

Totala sidor 376 376 376 376 378 378 378 378 

Totalt 
genomsnitt  

2.12 1.13 1.19 0.27 1.69 1.07 1.45 0.31 

Källa: Sandberg, Karlsson, Molin & Ohlander 2008 samt Sandberg, Karlsson, Molin & 

Ohlander 2012 


