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Abstract 
  
The study's aim is to implement a textbook analysis and examine how women are described 

in history textbooks for high school and in the curriculums Lgy 70, Lpf 94 and Gy 11. The 

study has a gender perspective and the study's purpose is to make a comparative study and 

compare textbooks with the current curriculum and compare the results with each other to see 

if there has been any change over time. The survey's material is three editions of Alla tiders 

historia from Gleerups förlag. The study refers to editions from 1989, 1996 and 2011. Gen-

eral parts from Lgy 70, Lpf 94 and Gy 11 are also central for my study. The general cur-

riculum of history from 1981, the course Historia A in Lpf 94 and Historia 1b in Gy 11 are 

also studied. The study shows that the role of women doesn’t get much space in textbooks 

and when women are mentioned explicitly, it’s mainly through illustrations or through texts 

of statement representation. The role of women has not been treated much in governing doc-

uments but equality between men and women is something that is common. The study shows 

that the governing documents interact with the curricula in a relatively large range, although 

this varies between the different editions. The results demonstrate that there has been a 

change over time in administrative documents and textbooks. Content and design have 

changed based on the societal context in which they were designed. The study shows that 

men are the norm and men are mentioned more than women, both in textbooks and curricu-

lum. 
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1 Inledning 

Hur kvinnor behandlas i läroböcker i historia är ett aktuellt ämne och medan den här uppsat-

sen skrevs har debatten varit central i bland annat media. I artikeln ”Kvinnorna saknas i sko-

lans historieböcker” presenteras en undersökning där Dagens Nyheter har granskat fyra lär-

oböcker i historia genom att räkna antalet namngivna kvinnor och män. Läroböckerna i stu-

dien är från de fyra största läromedelsförlagen: Natur & Kultur, Gleerups förlag, Samona ut-

bildning och Liber. Studien visar att kvinnor förekommer i mindre utsträckning än männen, 

andelen kvinnor i läroböckerna var 10 till 16 procent.
1
 Detta var någonting som andra studier 

också visade, att kvinnan förekom in minde uträckning. Utifrån detta valde jag att studera 

kvinnan i läroböcker i historia för att få djupare insikt och förståelse hur och varför kvinnan 

beskrivs som hon gör. Jag valde att undersöka tre olika upplagor av läroboken Alla tiders 

historia och styrdokumenten Lgy 70, Lpf 94 och Gy 11.
2
 Liknande studier har genomförts 

tidigare men jag valde att studera en lärobok i tre olika upplagor, satte dessa i relation till ak-

tuella styrdokumenten för tiden och undersökte kvinnan utifrån ett genusperspektiv. Detta för 

att lyfta fram kvinnan ytterligare och möjligtvis tillföra någonting till den aktuella debatten.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att utifrån ett genusperspektiv genomföra en läromedelsanalys och un-

dersöka hur kvinnor explicit beskrivs i historieläroböcker i gymnasiet, i läroplanen för historia 

och i värdegrunden samt i historiekurser i Lgy 70, Lpf 94 och Gy 11. Utgångspunkt för stu-

dien är Yvonne Hirdmans genussystem, att mannen är norm och att kvinnor och män ska hål-

las isär.
3
 Andra teoretiska utgångpunkter är läroplansteori med utgångspunkt i en läroplan-

skod och läroboksforskning som berör forskningen utifrån tre olika perspektiv. Syftet är även 

att göra en komparativ studie och jämföra läroböckerna med de styrdokument som är aktuella 

för respektive period och sedan jämföra dessa resultat med varandra och studera om det skett 

någon förändring över tid.  

 

                                                      

 

 
1
 http://www.dn.se/nyheter/sverige/kvinnorna-saknas-i-skolans-historiebocker/ läst 2015-03-05. 

2
 Läroplan gör gymnasieskolan Lgy 70, Läroplan för gymnasieskolan Lgy 70 supplement 71, Läroplan för de 

frivilliga skolformerna Lpf 94 - gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens 

skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda, Läroplan, examensmål och gymnasiegemen-

samma ämnen för gymnasieskola 2011.  
3
 Hirdman, Yvonne, Kvinnohistoria. Om kvinnors villkor från antiken till våra dagar, Sveriges Utbildningsradio 

AB, 2008, s. 19-22. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/kvinnorna-saknas-i-skolans-historiebocker/
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Studiens frågeställningar är: 

 Hur beskrivs kvinnan i Lgy 70, Lpf 94 och Gy 11?  

 Hur behandlas kvinnan i Alla tiders historia från 1989, 1996 och 2011? 

 Vilka förändringar motiverade av de förändrade styrdokumenten kan utläsas i läro-

böckerna? 

 Har det skett någon förändring över tid beträffande kvinnan i styrdokumenten och lär-

oböckerna? 

 

1.2 Disposition  

Först presenteras studiens metod och material sedan följer en presentation av undersökning-

ens teoretiska utgångspunkt och forskningsläge där tidigare studier relevanta för min under-

sökning presenteras. Följande presenteras en bakgrundsbeskrivning som introduktion till stu-

diens område. Resultat och analys presenteras sedan tematiskt och slutligen sammanfattas 

studiens huvudsakliga resultat.  
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2 Metod och material 

I denna del redovisas den metod och det material som använts i studien. Jag presenterar mitt 

val av insamlingsmetod och mitt material, urvalet av det insamlade materialet samt dess av-

gränsningar i tid och rum. Sedan presenteras den analysmetod jag valt och avslutningsvis föl-

jer en kritisk reflektion.  

 

2.1 Val av insamlingsmetod  

Vid insamling av materialet valde jag främst läroböcker som fanns tillgängliga att studera i 

förhållande till Lgy 70, Lpf 94 och Gy 11. Jag valde Alla tiders historia från Gleerups förlag, 

då dessa fanns tillgängliga i tre olika upplagor och även var en bok som jag stött på under 

mina tidigare erfarenheter i olika undervisningssammanhang. Detta skedde på liknande sätt 

när jag samlade in mitt material till Lgy 70, Lpf 94 och Gy 11. När jag samlade in styr-

dokumenten tog jag hjälp av Skolverkets hemsida
4
 där jag fick tillgång till styrdokumenten 

digitalt.  

 

2.2 Material  

Studiens material är tre upplagor av Alla tiders historia, böckerna är från Gleerups förlag och 

skrivna av Hans Almgren, Börje Bergström och Arne Löwgren. Upplagorna är från 1989, 

1996 och 2011 och denna avgränsning gjordes för att en lärobok skulle vara aktuell med läro-

planerna och kursplanerna Lgy 70, Lpf 94 och Gy 11. Den första upplagan av Alla tiders 

historia är från 1989 och samverkar med Lgy 70 samt till kursplanen för historia, supplement 

från 1981.
5
 Den andra upplagan är skriven 1996 och förankrad till Lpf 94 och kursen Historia 

A. Den tredje upplagan från 2011 samverkar med Gy 11 och kursplanen för Historia 1b.  

Jag valde att avgränsa mig till tre olika upplagor av Alla tiders historia från samma förlag 

för att på detta sätt kunna visa på en tydlig förändring hos en specifik lärobok och för att tyd-

liggöra hur eller om styrdokumenten inverkar på innehållet i läroböckerna. Kapitlet ”Re-

volutioneras tid” valdes i alla tre läroböcker, då böckerna var uppbyggda på samma sätt. Ka-

pitlet behandlar den industriella revolutionen, den franska revolutionen, Napoleontiden, den 

amerikanska revolutionen, politiska idéer, Norden under 1800-talet och frihetsrörelser.
6
 Jag 

                                                      

 

 
4 www.skolverket.se  
5
 Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasieskolan Lgy 70, Supplement 71, Liber UtbildningsFörlaget, Stock-

holm, 1981. 
6 Almgren, Bergström & Löwgren 1989, s. 4f, Almgren, Bergström & Löwgren 1996, s. 2-4, Almgren, Berg-

ström & Löwgren, 2011, s. 4-6. 

http://www.skolverket.se/
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avgränsade mig till denna period för att det skedde stora omvälvningar i samhället som påver-

kade kvinnan och hennes position.
7
  

När jag gjorde mitt urval i styrdokumenten fokuserade jag på de allmänna delarna i läro-

planerna för Lgy 70, Lpf 94 och Gy 11. Jag studerade även separata historiekurser aktuella för 

läroböckerna. I läroplanen för Lgy 70 fanns ingen specifik historiekurs utan enbart en allmän 

del om ämnet historia. I Lpf 94 valdes kursen Historia A som är en allmän kurs på gymnasiet 

och Historia 1b valdes i samband med Gy 11 då den också är gymnasiegemensam.  

 

2.2.1 Nya Alla tiders historia  

Upplagan från 1989 är uppdelad i tio olika kapitel och sträcker sig från kapitel ”Jorden – fem 

miljarder år” till ”Efter 1945”
8
. Boken har som syfte att göra ”ett försök att skildra historien 

från äldsta tid till nuet”
9
 Faktainnehållet är komprimerat och noga utvalt och har disponerats 

så att tyngdpunkten ligger på de senaste tre århundradena, då detta ligger närmast i tiden. I 

varje kapitel finns även ett avsnitt som främst behandlar svensk historia. Varje kapitel inleds 

med en helhetsbild, en kort översikt och en tidslinje. Bilder och bildtexter är även en viktig 

del av bokens informativa innehåll.
10

 

 

2.2.2 Alla tiders historia A 

Alla tiders historia A från 1996 ersätter och är en bearbetning av Nya Alla tiders historia (2:a 

upplagan). Syftet med den nya boken var att den skulle passa de 80 timmarna som A-kursen i 

historia hade till förfogande. Partier i boken har därför omarbetats och tillägg förekommer i 

uppdaterande syfte. Språket har förenklats och ordförklaringar finns i marginalen för att un-

derlätta läsning och inlärning. Tyngdpunkten ligger fortfarande på de tre senaste århundran-

dena och varje kapitel inleds med en bild, en kort översikt och en tidslinje.
11

 

 

2.2.3 Alla tiders historia 1b  

Boken från 2011 följer den nya historiekursen Historia 1b som kom 2010. Boken vill bidra till 

historisk bildning och kronologi och har tydlig anknytning till kursplanen. Alla tiders historia 

                                                      

 

 
7
 Hirdman 2008, s. 156-167, Qvist, Gunnar, Konsten att blifva en god flicka. Kvinnohistoriska uppsatser, Sch-

midts Boktryckeri, Helsingborg, 1978, s. 93-108. 
8
 Almgren, Hans, Bergström, Börje & Löwgren, Arne, Nya Alla tiders historia. Grundbok i historia för gymna-

sieskolan, Gleerups, Malmö 1989, s. 4f. 
9
 Almgren, Bergström & Löwgren, 1989, s. 3.  

10
 Almgren, Bergström & Löwgren, 1989, s. 3-5. 

11
 Almgren, Hans, Bergström, Börje & Löwgren, Arne, Alla tiders historia. Grundbok för gymnasiets A-kurs, 

Gleerups, Malmö, 1996, s. 366. 
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1b behandlar och ger exempel på historiska tvistefrågor, exempelvis historiedebatt, källkritik, 

historiebruk och perspektiv och historiesyn. Boken betonar också den moderna historien med 

tydlig anknytning till kursplanen som föreskriver att tiden efter andra världskriget ska beröras 

i undervisningen.
12

 

 

2.2.4 Läroplan för gymnasieskolan Lgy 70 

Läroplanen Lgy 70 är gemensam för samtliga studievägar. Den innehåller mål och riktlinjer 

för skolan. Den allmänna delen berör den enskilda eleven i centrum, inriktning mot framtiden, 

personlighetsutveckling och undervisning, samband mellan hem, skola och samhälle, indivi-

duell utveckling, elevernas sociala utveckling, verksamhetsformer, läroplanens roll och sam-

verkan för elevernas bästa. Målet är att främja allsidig utvecklig hos eleverna och meddela 

eleverna kunskaper och färdigheter.
13

  

Kursplanen för ämnet historia är i detta fall ett supplement från 1981 som fastställdes av 

regeringen 1980-04-24 och ersatte tidigare kursplaner. Den redogör för timplan och ger all-

männa riktlinjer för hur undervisningen ska bedrivas. Kursplanen redogör för mål och hu-

vudmoment, kritisk läsning, historieuppfattningar, periodindelning, världen, hembygden, Sve-

rige och Europa, invandring, planering, studieupptakt, arbetssätt, bedömning, samverkan, 

kärnkurs och fritt valda teman.
14

 

 

2.2.5 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 

Den allmänna delen presenterar skolans värdegrund och uppgifter, grundläggande värden i 

skolan och gemensamma uppgifter för de frivilliga skolformerna. Den allmänna delen inne-

håller även särskilda uppgifter och mål för olika skolformer. Läroplanen presenterar mål och 

riktlinjer för skolans arbete. Mål som anger en önskad kvalitetsutveckling och mål som skolan 

ska ge eleverna möjlighet att uppnå innan de lämnar skolan. Även kunskaper, värden och 

normer, utbildningsval med koppling till arbete och samhällsliv, betyg och bedömning, ele-

vernas inflytande och rektorns ansvar behandlas i den allmänna delen.
15

  

I kursplanen för historiekurserna presenteras historieämnets syfte, mål att sträva efter och 

ämnets karaktär och uppbyggnad. Kursen historia A är en gymnasiegemensam kurs för sam-

hällsvetenskapsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och det estetiska programmet. Kur-

                                                      

 

 
12

 Almgren, Hans, Bergström, Börje & Löwgren, Arne, Alla tiders historia 1b, Gleerups, Malmö, 2011, s. 3. 
13

 Skolöverstyrelsen, Läroplan gör gymnasieskolan Lgy 70, Stockholm, 1975, s. 10-17. 
14

 Skolöverstyrelsen 1981, s. 3-23. 
15

 Skolverket, Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommu-

nala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda, 1994, s. 3-17. 
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sen ska anpassas efter studieinriktning och kursen bygger på grundskolans kurs och ger sam-

manhang och bakgrund från forntiden till vår samtid. Kursen ger också tillfälle för nedslag 

och fördjupning efter elevernas intressen och behov.
16

 

 

2.2.6 Läroplan för gymnasieskolan 2011 

I den allmänna delen för 2011 beskrivs skolans värdegrund och uppgifter, vad skolan ska 

förmedla för grundläggande värden och en likvärdig utbildning. Skolans uppdrag, rättigheter 

och skyldigheter, varje skolas utveckling och kunskaper samt lärande behandlas i den all-

männa delen. Övergripande mål och riktlinjer återfinns också och anger normer och värden 

som eleverna bör ha utvecklat när de avslutar sin utbildning. I denna del redovisas kunskaper, 

elevernas ansvar och inflytande, bedömning och betyg, rektorns ansvar och utbildningsval i 

relation till arbete och samhällsliv.
17

  

När ämnet historia presenteras ges en förklaring om ämnets syfte och förmågor som under-

visningen ska ge utrymme för eleverna att utveckla. Kursen Historia 1b bygger på kunskaper 

från grundskolan eller motsvarande. Kursen är gemensam på högskoleförberedande program 

som ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet, naturvetenskap-

liga programmet och samhällsvetenskapliga programmet. I kursplanen presenteras ett centralt 

innehåll som kursen ska behandla och kunskapskrav som eleverna ska uppnå för att klara kur-

sen.
18 

 

 

2.3 Analysmetod 

I denna del presenteras den analysmetod jag använt mig av när jag studerat materialet. Först 

beskrivs den kvantitativa analys jag använt mig av där jag räknat explicita kvinnliga och man-

liga benämningar. Sedan ges en presentation av den bildanalys jag tillämpat i studien för att 

fördjupa mig ytterligare i materialet. Slutligen redovisas en kvalitativ analysmetod som ge-

nomfördes utifrån fyra olika förklaringsmodeller.  

 

2.3.1 Kvantitativ analys 

I den kvantitativa undersökningen har jag valt att titta på hur kvinnor explicit nämns i kapitlet 

“Revolutionernas tid” i läroböckerna. Jag har räknat kvinnliga ord, benämningar och namn. 

                                                      

 

 
16 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-

2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=HI&courseCode=HI1201&lang=sv#anchor_HI1201 läst 2015-02-09. 
17

 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola, Stockholm, 2011, s. 

5-16. 
18

 Skolverket 2011, s. 66-75. 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=HI&courseCode=HI1201&lang=sv#anchor_HI1201
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=HI&courseCode=HI1201&lang=sv#anchor_HI1201
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Jag har exempelvis räknat ord som kvinnor, drottning och Marie Antoinette. När jag har stu-

derat hur män explicit framträder i studien har jag också studerat ord, benämningar och namn 

som kung, Napoleon och män. Jag har valt att studera ord/titlar som benämns med ett manligt 

pronomen. Jag har inte val att räkna ord eller benämningar som kan framstå som könsneutrala 

som till exempel bönder, soldater och köpmän. De kan anses som typiskt manliga men dessa 

ord förekommer som könsneutrala i andra delar av boken och innefattar då både kvinnligt och 

manligt. Även om jag enbart studerat kapitlet ”Revolutioneras tid” och är medveten om att det 

främst var män som agerade i det offentliga rummet har jag ändå valt att inte ta med dessa i 

beräkningen för manliga benämningar. Jag har inte valt att tolka orden eller benämningarna 

som manliga då dessa inte är övergripande manliga i andra delar av boken och därav är be-

nämningarna inte explicit manliga i alla sammanhang.  

Vid analys av styrdokumenten förekommer en kvantitativ analys. Denna är inte utformad 

på samma sätt som analysen av läroböckerna. Analysen av styrdokumenten fokuserar främst 

på hur kvinnans berörs och jag har inte räknat ord eller benämningar utan presenterar i vilka 

delar av styrdokumenten kvinnan berörs i samband med den kvalitativa analysen.  

 

2.3.2 Bildanalys 

Jag har utgått från Erving Goffmans genusanalys när jag genomfört min bildanalys för att på 

detta sätt få en djupare förståelse och skapa ytterligare problematisering av mitt material. Han 

har analyserat reklambilder och hans genusperspektiv är relevant för min studie. Goffman 

menar att samhället är ett pågående drama och att människans handlingsutrymme sker inom 

ramen för de allmänt accepterade spelreglerna. Han menar att mycket av det sociala spelet är 

en föreställning, bedrägeri och på låtsas. Goffmans undersökning inriktar sig inte på bilder i 

läroböcker men undersöker vad som egentligen visas i reklambilder och hur de påverkar vårt 

sätt att uppleva genus. Han har utformat klassifikationsmetoder som är viktiga aspekter av hur 

människan tillsammans etablerar och lever utifrån sitt genus. Jag har använt mig av Goffmans 

klassifikationsmetoder i min bildanalys. Dessa analysperspektiv kan tillämpas vid analys av 

läromedel, vilket är centralt i min undersökning:
 19

 

 

 Kvinnors och mäns relativa storlek på bilderna 

 Kvinnlig beröring (händer på bild) 
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 Rangordnade funktioner (till exempel läkare och sjuksköterskor) 

 Familj (vuxna och barn, flickor och pojkar) 

 Ritualiserad underordning (till exempel horisontella kvinnor, leenden, huvudet på 

sned) 

 Tillåten frånvaro (inte rikta blicken mot kameran, titta ner, ut i fjärran och så vidare) 

 

2.3.3 Kvalitativ analys 

I den kvalitativa analysen kommer läroböckerna analyseras utifrån fyra typer av framställ-

ningar som Niklas Ammert redogör för i Att spegla värden – läromedelsstudier i teori och 

praktik. Dessa framställningstyper är en konstaterande, en förklarande, en reflekte-

rande/analyserande och en normativ. Styrdokumenten analyseras också kvalitativt men inte 

utifrån de fyra framställningstyperna. Analys av styrdokumenten sker i samverkan med vad 

läroböckerna behandlar och hur kvinnan beskrivs i förhållande till de aktuella läro- och kurs-

planerna.  

 

2.3.3.1 Konstaterande framställningstyp 

En konstaterande framställningstyp är bekräftande men inte en förklarande framställning av 

att en specifik händelse ägde rum eller hur någonting förhöll sig. Om texten enbart uttrycker 

ett förhållande eller en händelse utan att explicit lyfta fram någon annan framställning är tex-

ten konstaterande. Framställningen kan uppfattas som taget ur sin kontext.
20

 

 

2.3.3.2 Förklarande framställningstyp 

Den förklarande framställningen besvarar frågan hur något förföll sig och är förklarande och 

beskrivande. Händelser eller företeelser förklaras genom ett inre sammanhang och händelse-

förloppen förklaras. Resonemang kring orsak och verkan är exempel på en förklarande fram-

ställning.
21

 

 

2.3.3.3 Reflekterande framställningstyp 

Den reflekterande och analyserande typen belyser händelser eller företeelser från flera per-

spektiv eller resonerar kring dessa. Detta kan göras utifrån två olika sätt. Det första är att tex-

tens innehåll knyter an till läsaren och det andra sättet innebär analys med hjälp av referenser 
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 Ammert, Niklas, ”Ett innehåll förmedlas” i Ammert, Niklas (red.), Att spegla världen. Läromedelsstudier i 

teori och praktik, Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 260f. 
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och yttre sammanhang. Modeller och teoretiska förklaringar kan även tillämpas för att ge in-

nehållet en extra dimension.
22

 

 

2.3.3.4 Normativ framställningstyp  

Den fjärde typen är normativ och innebär att boken förmedlar ett tydligt värderande budskap. 

Urvalet är värderat, författarna har tagit ställning och vill förmedla en typ av tolkning av vad 

som skett. Den normativa typen kan även kombineras med någon av föreställningstyperna och 

vara konstaterande, förklarande och analyserande eller stå för sig själv.
23

  

 

2.4 Metod- och materialkritik 

Det hade varit intressant att utöka min undersökning genom att välja en annan lärobok än Alla 

tiders historia för att på detta sätt få en mer övergripande bild av kvinnan i andra läroböcker i 

historia. Val av böcker från andra förlag kunde ha öppnat upp för mer analys och generali-

sering om kvinnan och därmed utöka min fallstudie. Äldre upplagor av Alla tiders historia 

hade också varit intressant att studera för att på detta sätt få ett längre tidsperspektiv. Andra 

kurser eller kursplaner i historia kunde ha undersökts om andra läroböcker hade blivit aktuella 

i studien. Ytterligare kapitel kunde ha studerats i läroböckerna för att på så sätt få ett bredare 

tidsperspektiv och se hur kvinnan beskrivs i andra kapitel och tidsperioder, någonting som 

kan vara intressant i en eventuellt kommande uppsats på Mastersnivå. Under min undersök-

ning fanns även problematik med styrdokumenten. Jag har enbart fått tag på supplement 71 

från 1981 när jag studerat Lgy 70 och läroboken från 1989. Det kan innebära att läroplanen 

och läroboken kan skilja sig åt samt att läroplanen för 1970 kan skilja sig från supplementet 

då ändringar kan ha förekommit. När Lpf 94 studerades fick jag endast tillgång till kurspla-

nerna från 2000 som har uppdaterats sedan läroboken från 1996 skrevs. Detta kan ha gett 

upphov till vissa förändringar som jag inte kunnat studera.  
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3 Teori och forskningsläge 

I denna del presenteras studiens teoretiska utgångspunkter, sedan följer en beskrivning av 

studiens forskningsläge där tidigare forskning relevant för min undersökning presenteras.  

 

3.1 Teoretiska utgångspunkter 

Nedan följer de teoretiska utgångpunkterna aktuella för min studie. Först presenteras Hird-

mans genussystem och sedan redovisas läroplansteori och läroboksforskning.  

 

3.1.1 Hirdmans genussystem 

Historikern Yvonne Hirdman redogör i sitt bidrag i antologin Kvinnohistoria för genussy-

stemet två principer, att kvinnan och mannen ska hållas isär och att mannen uppfattas som 

normen för det mänskliga. Det är dessa två principer som skapar kvinnans underordning och 

om historien möts utifrån ett genusperspektiv förändras den. Perspektivet visar på hur histo-

rien, språket och föreställningarna präglats av mannens överordning. De skriva källorna är 

också främst skrivna av män, för män och även om de behandlar könsneutrala saker så kan 

dessa innehålla beskrivningar eller bilder som ändå visar på skillnader mellan män och kvin-

nors liv. Hirdman nämner också att historien om mäns och kvinnors relationer inte har någon 

början utan att det snarare är en process och det är i historien själv som vi ska leta efter svaren 

om kvinnors underordning.
24

  

 

3.1.2 Läroplansteori 

Läroplansteori innebär en bestämning om hur omvärldens ska organiseras för lärande och vad 

som är av värde att veta. En läroplan är uppbyggd av grundläggande principer om hur om-

världen organiseras och dessa principer betecknar tillsammans en typ av läroplanskod. Denna 

kod är central i utbildningens mål, metodik och innehåll. Läroplanskoden formas av existe-

rande materiella och kulturella villkor och föreställningar om utbildning i olika pedagogiska, 

politiska och administrativa processer, både historiskt och i nutiden.  

Lundgren använder begreppet läroplan när han bland annat betecknar den kod som behand-

las i ett konkret styrinstrument eller i undersvingsmaterial. Han redogör också för att läropla-

nen består av tre nivåer. Den första nivån innefattar kunskaper, värderingar och erfarenheter 

som väljs ut och organiseras, den andra nivån handlar om frågor relaterade till styrandet av en 
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utbildning. Hur beslut- och kontrollprocessen behandlas när ett konkret styrdokument formas 

och hur pedagogisk forskning och utvecklingsarbete påverkar utformandet av innehåll och 

metodik i undervisningen samt konkreta former för kontroll och utvärdering. Den tredje nivån 

avser frågor kring en konkret läroplan och om läromedel styr den faktiska undervisningen.
25

  

Läroplanen uttrycker vad staten eller makten vill att eleverna ska lära sig under skolgången. 

Den innehåller allt som eleverna kan tänkas lära sig under skolgången. Till läromedelsbe-

greppet räknas också läromedel, exempelvis material som skolböcker, spel och dylikt som kan 

ha inverkan på eleverna.
26

 En läroplan är på detta sätt ”ett politiskt dokument som speglar det 

samhälle den ska verka i”
27

 Detta innefattar kultur, ekonomi, social siktning, maktförhållan-

den och vetenskap. När begreppet styrdokument behandlas innebär detta nationella läroplaner, 

kursplaner, timplaner, kommunala och lokala anvisningar och andra anvisningar samt den 

lagstiftning som är aktuell i skolan.
28

 

 

3.1.3 Läroboksforskning 

Läroboken innehåller ett urval som ska svara mot styrdokumentens krav och lärares och ele-

vers behov. Läroboken ingår i en didaktisk kommunikationskedja och är ett uttryck av den 

samhälleliga kontexten som den tillkom och verkar inom. Läroboken är också ett uttryck för 

vad någon vill förmedla och på vilket sätt detta förmedlas. Innehållet kommunicerar med nå-

gon och ur en didaktisk kontext sker en påverkan på innehållet som kommuniceras. Läroboks-

forskningen kan utifrån en analytisk utgångspunkt delas in i tre perspektiv: ett processuellt 

perspektiv, ett strukturellt perspektiv och ett funktionellt perspektiv. I det första perspektivet 

studeras läroboken som en del i en process utifrån den samhälleliga kontexten. Vid tidigare 

lärobokforskning har fokus legat på studier om lärobokens verkan av de omständigheter som 

rådde när boken skrevs. Centralt för detta är hur statsmakterna, läroplaner och författarna har 

lämnat avtryck och i vilken struktur läroboken tillkommit. Senare forskning har istället foku-

serat på läroböckernas innehåll, hur detta förmedlas och använts i en konkret undervisningssi-

tuation. Forskningen inom det strukturella perspektivet behandlar vad som påverkar lärobo-

kens tillkomst och utformning i ett tänkt fryst ögonblick, i ett fast system i balans eller i en 

struktur. Strukturella förutsättningar agerar runt läroboken i form av exempelvis styrdoku-

                                                      

 

 
25

 Lundgren P. Ulf, Att organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteori, LiberFörlag, Stockholm, 1979, 

s. 15-23. 
26

 Stensmo, Christer, Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion, Kunskapsförlaget i Uppsala, Upp-

sala, 2002, s.76. 
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28
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ment, politiskt klimat och vetenskapliga rön. Vad läroboken förmedlar och dess relation till 

läsaren är centralt utifrån ett funktionellt perspektiv. Läroböckerna är en del av en socialisat-

ionsprocess. I denna process skapas människans syn på sig själv och samhället i dåtid, nutid 

och framtid. Lärobokens funktion kan även innefatta identitetsskapande, att politisk makt le-

gitimeras eller att stimulera eleverna att utveckla kunskaper inom ett komplext ämnesom-

råde.
29

 

 

3.1.4 Teorikritik  

Hirdmans genussystem är utgångpunkt för min studie och tillämpning av annan genusforsk-

ning kunde även ha varit av värde, detta för att öppna upp för ytterligare fördjupning och pro-

blematisering av genusbegrepp och genusteorier. Hirdmans genussystem är ett sätt att defini-

era och problematisera genus och jag har valt denna utgångspunkt då jag anser att detta sam-

spelar med mitt syfte och mina frågeställningar. Ytterligare teoretiska utgångspunkter är 

Lundgrens läroplansteori och begreppet läroplanskod. Något att lyfta fram är att denna forsk-

ning är från 1979 vilket kan ha påverkat studiens resultat då styrdokumenten och läroplanerna 

utformning ändrats sedan 70-talet och att belysa andra läroplansteoretiker kunde också skapat 

andra infallsvinklar och problematiseringar i min studie. En annan typ av läroboksforskning 

kunde också ha blivit aktuell i min studie, att beröra läroboksforskningen från andra perspek-

tiv. Jag har dock valt dessa teoretiska utgångspunkter och låtit de samspela med varandra för 

att problematisera och fördjupa mig utifrån fler perspektiv, detta för att få mer förståelse om 

mitt material och mina resultat.  

 

3.2 Forskningsläge  

Anne Marie Berggren har granskat läromedel för de historiska ämnena för gymnasieskolan 

och tittat på kvinnornas villkor och insatser inom olika områden. Utgångspunkten för studien 

är ett genusperspektiv som uppfattar kvinnor och män som kollektiv i samhället, där mannen 

är norm. Hon har bland annat granskat kvinnoperspektiv i Nya alla tiders historia från 1990. 

Under rubriken “Revolutionernas tid” finns bland annat sju rader om kvinnans roll under 

industrialiseringen, kort om kvinnans rösträtt och sammanlagt cirka 35 spaltrader om kvin-

nans ställning på 1800-talet.
30

 

                                                      

 

 
29

 Ammert, Niklas, ”Om läroböcker och studiet av dem” i Ammert, Niklas, (red.), Att spegla världen. Lärome-

delsstudier i teori och praktik. Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 28-38. 
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Karin Westman Berg redogör för hur skolböcker behandlar kvinnor. På 1950-talet väcktes 

debatt om skolböckerna bidrog till att förlänga könsdiskrimineringen och diskussionen tog 

först fart under 1960-talet när könsrollsdebatten blossat upp i samband med att grundskolans 

första läroplan publicerades. När det gäller ämnet historia har en stickprovsundersökning 

gjorts om den kvinnliga rösträttens tillkomst. Det visades att samtliga läroböcker på gymna-

siet gav mer utrymme till industriproletariatets kamp för jämställdhet än åt kvinnornas kamp 

för samma sak. Detta fick också minimalt utrymme i läroböckerna.
31

 

Yvonne Hirdman har forskat om genushistoria och behandlar genusbegreppet. Hon redogör 

för kvinnohistoriens olika stadier och utveckling, bland annat ”och-historia” och den kvinno-

kulturella kvinnohistorien. Hon behandlar genusbegreppet och redogör för kvinnohistoria i 

samband med genushistoria och diskuterar kvinnliga underordningar.
32 

 

Ann-Sofie Ohlanders Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia genomfördes 

med uppdrag av regeringen och är en undersökning om jämställdhet och genus i skolan och 

granskade läromedel i historia. Ohlander undersöker hur stort utrymme kvinnor respektive 

mäns historiska förhållanden får och i vilken utsträckning läroböckerna har ett könsneutralt 

perspektiv. Hur jämställdhet definieras, vilken innebär begreppet ges, hur kvinnor och män 

framställs i förhållande till varandra och om det går att urskilja kvinnliga och manliga per-

spektiv och om både kvinnor och män är huvudpersoner i framställningen är frågor som 

Ohlanders studie undersöker. Alla tiders historia från 2008 har bland annat granskats i stu-

dien.
33 

 

Britt-Marie Berge var delaktig i en delstudie inom ramen för Skolverkets Graal-projekt där 

uppdraget var att analysera 24 läroböcker och tillhörande lärarhandledningar med avseende på 

avvikelser från läroplanernas värdegrund. Studiens syfte var att uppmärksamma om diskrimi-

nering på grund av kön förekom i läroböckerna. I läroböckerna för historia var det tydligt att 

de könsneutrala begreppen gav manliga konnotationer. Böckerna gav få positiva bilder av 

framgångsrika kvinnor och osynliggjorde i de flesta fall kvinnornas kamp för rättvisa vill-

kor.
34 
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 Ohlander, Ann-Sofie, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia. En granskning på uppdrag av 

Delegationen för jämställdhet i skolan, Delegationen för jämställdhet i skolan, Stockholm, 2010, s. 7-14. 
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4 Bakgrund  

I denna del redovisas en bakgrundsbeskrivning relevant för min studie. Först ges en bakgrund 

om begreppet genus, sedan följer en redovisning om kvinnohistoriens utveckling och kvinnan 

under den tidsperiod som studien berör.  

 

4.1 Definition av begreppet genus 

Genus är latin, betyder kön, släkte, slag, sort och togs från lingvistiken som en översättning av 

engelskans gender som började användas inom den feministiska forskningen på 1980-talet. 

Innan hade begreppet endast använts inom språkläran för att beteckna att substantiv.
35

 Gen-

derbegreppet introducerades av socialantropologen Gayle Rubin på 1970-talet och refererade 

till ett sex/gender-system. Gender innebär det sociala och kulturella konstruerade och sex det 

oföränderliga biologiska könet.
36

 Genusbegreppet kan ses som en uppgörelse mot könsrolls-

begreppet. Begreppet präglas av ett oproblematiserat och enkelt tänkande att rollerna var an-

svariga för den ojämlikhet som fanns mellan män och kvinnor i samhället. Genus är inte något 

som bara berör kroppen utan exempelvis tankar om kvinnligt och manligt samt manligt och 

kvinnligt som överförda abstraktioner.
37

 Genus kan på detta sätt definieras som ”konstrukt-

ionen av manligt och kvinnligt och relationer dem emellan”
38

 

Inom den historiska forskningen blir Joan W. Scotts postmodernistiska definition av genus 

central. Hon delar begreppet i två delar där del ett innefattar sociala skillnader mellan könen. 

Dessa skillnader kan avläsa utifrån fyra delar: normativa begrepp, kulturella symboler, sub-

jektets identitet och sociala institutioner. I den andra delen blir genus ett sätt att beteckna 

maktrelationer. Genus är inte det enda fältet där maktrelationer kan studeras men Scott menar 

att genus är en manifestation av makt i västvärlden.
39

 Begreppet genus i historisk forskning 

tar sig utgångpunkt i en insikt om att kvinnor och män inte varit delaktiga i samhället i samma 
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mäng eller på samma villkor. Dessa villkor har dock inte uppmärksammats tillräckligt i histo-

rieforskningen menar Tornbjer.
40

  

 

4.2 Kvinnohistoriens utveckling  

På 1960-talet skedde en radikalisering av historieforskningen och fokus skiftade från diplo-

mati och krig till ett underifrån-perspektiv och kvinnohistoria började växa fram. Tidigare i 

historieskrivningen om kvinnor ges en bild av passivitet och att kvinnor är männens följes-

lagerskor.
41

 Drottningar har exempelvis framställts som ”passiva redskap i händerna på histo-

riens verkliga aktörer”
42

 Kvinnor framställs som staffagefigurer eller passiva objekt i händer-

na på den handlande. Ett exempel är hur kvinnan lyfts fram i samband med den franska revo-

lutionen då det förekommer exempel på den olycksbringande kvinnans inverkan både på indi-

vidnivå och som grupp. Marie Antoinette berörs och även kvinnan som massan som fick den 

franska revolutionen heroiska uppdrag att spåra ur för att nämna ett exempel.
43

 Hirdman be-

handlar ett citat av en studentska på 1970-talet, ”Mina historieböcker ljög för mig, de sade att 

jag inte existerat”
44

 då bilderna som formulerats i hennes bok var förminskade och förvans-

kade bilder av kvinnor och ofta fanns inga bilder alls. 1970-talet kan ses som en startpunkt för 

en ny kvinnohistoria och till en början var utgångspunkten att komplettera historien med de 

glömda och gömda kvinnorna. Det blev en typ av ”och historia” där kvinnan bland annat lyf-

tes fram, man ville forska om kvinnor ”och” den franska revolutionen. kvinnor ”och” 

industrialismen och kvinnor ”och” arbetarrörelsen. Detta följdes av resultatet att det inte gick 

att enbart lägga till kvinnor i historien då kvinnor och män inte är jämlikar i historien och att 

historien där kvinnorna skulle läggas till inte var stabil eller självklar. Detta var ett problem då 

grunden för den äldre historieskrivningen och den som också växte fram på 60-talet i grunden 

var manlig. Den allmänna historien var männens erfarenheter. Kvinnohistoriker ville lyfta 

fram kvinnan och att bestämda händelser som till exempel epoker, årtal och händelser som 

ingår i allas medvetenhet kan ses på andra håll om kvinnorna blir centrala. Kvinnan behandlas 

ofta som grupp i historien men kvinnor är lika splittrade och allmänna som män och det finns 

flera typer av erfarenheter bakom ordet kvinnor. Det kan exempelvis vara ålder, familjestatus 

och klasstillhörighet. Kvinnan har också tenderat att bli en bild av förtryck och elände och den 
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kulturella kvinnohistorien försökte istället lyfta fram den starka kvinnan och komma bort från 

den normaliserade mannen. Kvinnohistoria kan också ses utifrån ett genusperspektiv med 

fokus på den kvinnliga underordningens och den manliga överordningens historier. Om ett 

genusperspektiv är utgångspunkt för att studera historien förändras den. Det går att systema-

tisk utläsa hur språket, historien och föreställningar av det ena könets överordning har påver-

kat.
45

  

 

4.3 Kvinnan mellan 1773 och 1870 

Under 1700-talet diskuterades idéer om frihet och individualitet av upplysningstidens filoso-

fer, men kvinnorna var inte delaktiga i dessa diskussioner. Under den franska revolutionen 

1789-1793 växte idéer om allmän vilja, folket, friheten, jämlikheten och broderskapet fram 

och i den revolutionära deklarationen 1789 om de mänskliga rättigheterna uteslöts kvinnorna 

då det enbart handlade om männens rättigheter. Den nya republikanska demokratin var en ny 

ordning för kvinnors underordning. Men den franska revolutionen visade också på kvinnor 

som handlade, ansåg sig som medborgare och var aktiva deltagare i statens affärer. Detta fick 

ytterligare framgång under 1800-talet då en emancipatorisk kvinnorörelse utvecklades. Denna 

demokratiska idé växte fram i samband med industrialismen då kvinnornas plats i hemmet 

ifrågasattes. Kvinnligt lönarbete blev vanligt i exempelvis det stora fabrikerna och på så sätt 

blev kvinnorna också synliga och jämförelserna med män ofrånkomliga. Det växte fram så 

kallade kvinnoproblemen som handlade om de utslitna arbetarkvinnorna som skulle producera 

både människor och varor under dåliga förhållanden och ett samhälle som inte tog hand om 

de små och svaga. Nya politiska rörelser växte fram under denna tid och kvinnliga förbund 

tog upp frågor om utbildning, ändrade rättigheter i äktenskapet och rösträtt. Det växte fram 

idéer om en annan genusordning än den tidigare förtryckande.
46

  

Kvinnan var underordnad och denna underordning motiverades med ideologiska argument 

och den religiösa traditionen ansågs viktigast. Kvinnan skildrades som en moralisk, fysisk och 

intellektuell undermålig varelse och kunde enbart göra sig samhällsnyttig under mannens led-

ning. Kvinnan var utestängd från den offentliga sektorn. Under den senare delen av 1800-talet 

i samband med expanderandet av den offentliga sektorn blev betydelsen för kvinnans frigö-

relse stor och hon fick nya arbetsmöjligheter. Perioden 1809-1865 kan ses som en period 

framförallt för den ogifta kvinnans ekonomiska och juridiska emancipation. Kvinnans roll 
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kom att förändras ytterligare och berodde främst på demografiska och ekonomiska föränd-

ringar. Industrialismens intågande bidrog till att det gamla patriarkaliska agrarsamhället om-

vandlades till ett industrisamhälle med nya typer av styrning. Former som demokrati, parla-

mentarism, ideella och fackliga organisationer och samverkan med befolkningsutvecklingen 

kom också att förändra kvinnans villkor. Det kom kvinnodominerade yrken då den civila och 

den kommunala förvaltningen anställde kvinnor i större antal efter sekelskiftet. Även innan 

hade kvinnorna majoritet i yrken som sjuksköterskor, barnmorskor, privatskolelärare och 

sjuk- och socialvårdstjänstemän. Kvinnliga yrken var dock begränsade till några få branscher 

och nästan alltid med sådant som var förknippat med kvinnors traditionella sysselsättningar, 

exempelvis undervisning, vård och textilier. Vid sekelskiftet hade kvinnan, enligt lagstiftning 

blivit likställd mannen på alla områden. Men i praktiken var det annorlunda, kvinnorna tjä-

nade mindre, de var sämre utbildande och knappt representerande i de samhälleliga organen.
47
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5 Resultat och analys 

I denna del redovisas studiens resultat. Först presenteras resultatet av den kvantitativa under-

sökningen, sedan följer en redovisning av bildanalysen och slutligen en presentation av resul-

taten från den kvalitativa undersökningen.  

 

5.1 Resultat av den kvantitativa undersökningen  

I denna del redovisas de kvantitativa resultaten av min studie. Som tidigare nämnts presente-

ras resultatet av explicita benämningar gällande kvinnor och män i läroböckerna.  

Kapitlet “Revolutionernas tid” har varierande längd och innehåll i de olika upplagorna av 

Alla tiders historia. I upplagan från 1989 och 1996 är kapitlet 43 sidor långt och i 2011 års 

upplaga är kapitlet 36 sidor. I 1989 års upplaga nämns kvinnor på 18 sidor, både i text och 

bild. I upplagan för 1996 benämns kvinnor på 17 sidor i bild och text och i 2011 års upplaga 

behandlas kvinnor på 16 sidor, både i bild och text. Nedan följer en tabell över kvinnliga re-

spektive manliga explicita benämningar och ord.  

 

Tabell 1 
Tabell över kvinnans utrymme i Alla tiders historia 
Upplaga Sidor i 

kapitlet 
Sidor med 

kvinnor 
Kvinnliga 

ord 
Manliga 

ord 
Differens 

1989 43 18 49 193 143 
1996 43 17 56 192 136 
2011 36 16 91 232 141 

Källa: Almgren, Bergström & Löwgren 1989, Almgren, Bergström & Löwgren 1996, Almgren, Bergström & 

Löwgren 2011 

 

I Alla tiders historia från 1989 nämns kvinnor explicit 49 gånger och män 193 gånger. I 1996 

års upplaga benämns kvinnor 56 gånger, män 192 gånger och i upplagan från 2011 förekom-

mer 91 benämningar av kvinnor och 232 benämningar av män. I 1989 års upplaga förekom-

mer 143 fler benämningar av män, i upplagan från 1996 förekommer 136 fler manliga be-

nämningar och i upplagan från 2011 benämns mannen 141 gånger mer än kvinnan. Nedan 

följer även ett stapeldiagram med kvinnliga och manliga ord som förekommer i kapitlet “Re-

volutionernas tid”. Diagrammet tydliggör differensen mellan kvinnliga och manliga benäm-

ningar där männen är rödmarkerade och kvinnorna blå.  
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Diagram 1 
 Stapeldiagram över kvinnliga och manliga ord i Alla tiders historia 

0	

50	

100	

150	

200	

250	

1989	 1996	 2011	

Kvinnor	

Män	

 
Källa: Almgren, Bergström & Löwgren 1989, Almgren, Bergström & Löwgren 1996, Almgren, Bergström & 

Löwgren 2011 

 

5.1.1 Diskussion av kvantitativa resultat 

Det är tydligt att det förekommer fler manliga än kvinnliga benämningar i läroböckerna. Det 

förekommer 136, 141 och 143 stycken fler manliga benämningar och dessa förekommer även 

på fler antal sidor i jämförelse med kvinnorna. Könsneutrala ord har inte tagits med i den 

kvantitativa beräkningen men det är tydligt att de manliga benämningarna är dominerande i 

förhållande till hur kvinnan lyfts fram. Detta visar på Hirdmans genusteori, att mannen är 

norm och i detta fall dominerande i läroböckerna.
48

 Detta är ett resultat av att mannen var ak-

tiv i den samhälleliga kontexten och på den politiska arenan under denna tid, vilket gör att 

männen är framstående i kapitlet. Det är någonting som den tidigare forskningen också bely-

ser. I Berggrens studie förekommer kvinnor glimtvis och det är tydligt att det manliga kollek-

tivets minne är dominerande.
49

 Ohlander menar att det är männens synpunkt som är domine-

rande och att det inte finns en genusproblematisering i de läroböcker hon undersökt.
50

 Det 

förekommer en mängd könsneutrala begrepp som inte behandlats i den kvantitativa analysen, 

men även de manligt explicita benämningarna visar på en manlig norm. I Berges studie om 

läromedel i historia var det tydligt att de könsneutrala begreppen innefattade manlig bibety-

delse.
51

 Även Westman Berg belyser att kvinnan får lite plats. Hon har bland annat studerat 

kvinnas kamp för rösträtt där männen främst behandlades i texten, vilket visar på att kvinnan 

får lite utrymme även i sammanhang där hon bör vara en central figur.
52
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Lärobokens utformning är också en central del i hur många manliga och kvinnliga benäm-

ningar det finns i böckerna. Läroboken är en del i en didaktik kommunikationskedja och ett 

utryck för vad någon vill förmedla och på vilket sätt detta förmedlas. Läroböckerna är bland 

annat styrda av den kontext den tillkom inom, styrdokument och det politiska klimatet. Böck-

erna ska exempelvis medverka i en socialisationsprocess vilket också påverkar innehållet.
53

 

Detta är nära förankrat med styrdokumenten som tydliggör vad undervisningen ska behandla 

och läroböckerna bör vara utformande utifrån de lagstadgande styrdokumenten. Läroplanerna 

är utformade efter vad staten och makten vill att eleverna ska lära sig och har även skapats 

utifrån kulturella och materiella villkor.
54

 Detta är någonting som i sin tur påverkar vilket in-

nehåll läroböckerna har och hur detta förmedlas, i detta fall i vilket grad kvinnor respektive 

män förekommer i Alla tiders historia.  

 

5.2 Resultat av bildanalys 

Jag har inte valt att analysera alla bilder med kvinnor i läroböckerna då detta hade blivit allde-

les för omfattande för min studie. Jag har istället valt bilder som är gemensamma för böckerna 

eller som kan vara av intresse för undersökningen. Jag har inte heller valt att diskutera bild-

texterna i denna del utan de kommer presenteras i samband med den kvalitativa undersök-

ningen.  

 

5.2.1 Gemensamma bilder på kvinnor i Alla tiders historia 

Den första bilden som inleder kapitlet “Revolutionernas tid” i läroböckerna är Delacroixs 

”Friheten på barrikaden” från 1831. Frihetsgudinnan har grekiska drag som inspiration från 

demokratins födelse i Grekland. Frihetsgudinnan höjer den röd-blå-vita trikoloren med ena 

handen och i den andra håller hon ett gevär. Kvinnan bär en klänning som blottar hennes byst 

och hon är barfota. Frihetsgudinnan är störst på bilden och bredvid henne står en pojke. Fram-

för henne ligger sårade soldater och en sårad man ligger vid hennes fötter och tittar upp på 

henne. Frihetsgudinnan har enbart män runtomkring sig, hon har vridet huvud, tittar åt sidan 

och inte på männen. Kvinnan är i centrum i målningen och är en symbol för revolution och 

frihet.
55
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Napoleons kröning är en bild som återkommer i läroböckerna. Den har förminskats i upp-

lagorna från 1996 och 2011 men är fortfarande central. Målningen visar Napoleons kröning i 

Notre Dame 1804 och tavlan är målad av David, Napoleons hovmålare. Det finns flertal kvin-

nor på målningen och den skildrar när Napoleon kröner sin kejsarinna Joséphine. Hon står på 

knä framför Napoleon, med blicken nedåt och händerna ihop. Alla kvinnor och män på bilden 

fokuserar på Napoleon och är åskådare. Det förekommer fler män än kvinnor i målningen 

men kvinnorna är inte porträtterade mindre eller dylikt.
56

  

En annan återkommande målning är Boulevard des Italiens i Paris. Gatubilden visar det 

andra kejsardömets eleganta Paris. På bilden finns fler män än kvinnor och kvinnorna samta-

lar eller interagerar med en eller flera män och aldrig på egen hand. Längst fram i målningen 

är männen centrala och kvinnorna agerar främst i bakgrunden.
57

  

En bild där kvinnor är dominerade i antal är i en målning från Skåne som visar kvinnoar-

bete på landsbygden på 1800-talet. Tre kvinnor tvättar vid en å och i förgrunden deltar kvin-

nor i slåtterarbete, fem kvinnor räfsar i sällskap med en man. Tre av kvinnorna som räfsar 

porträtteras bakifrån precis som mannen och två kvinnor porträtteras framifrån. Tre kvinnor 

vilar också vid ett träd i sällskap av två män och i bakgrunden syns män som lastar hö. Bilden 

visar typiska kvinnliga sysslor i det gamla bondesamhället och kvinnorna är aktiva och i fo-

kus.
58

 

Mamsell Sjöbergs målning av ett medelklasshem i Stockholm 1830 är också gemensam i 

läroböckerna. På målningen finns tre män och en kvinna. Kvinnan står i bakgrunden och hål-

ler ett litet barn i famnen. Hon är mindre än männen och står även i ett annat rum, precis vid 

dörröppningen till rummet där männen befinner sig. Hon porträtteras framifrån och har blick-

en på en av männen.
59

 

 

5.2.2 Bilder på kvinnor som tillkommit eller ändrats i Alla tiders historia 

En bild på kvinnotåget till Versailles 1789 har tillkommit under rubriken ”Franska revolution-

en och Napoleontiden” i upplagorna från 1996 och 2011. Målningen visar enbart kvinnor. 

Kvinnorna blickar både framåt, bakåt, åt sidan och på varandra. Kvinnorna bär högafflar, 
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svärd och dylikt. Några av kvinnorna drar även en kanon.
60

 I samband med den franska revo-

lutionen och skräckväldet finns också en målning av Marie Antoinettes avrättning. I bilden 

från 1989 års upplaga står Maire Antoinette mellan tre män som håller om hennes händer och 

hon har blicken ner i marken. I 1996 och 2011 års upplaga står Marie Antoinette på knä med 

en man pekades på henne och en man som förbereder giljotinen. I målningen som används i 

1996 och 2011 års upplagor är Marie Antoinette mindre och smalare än männen. Hon har 

också fastbundna händer och blickar ut över folkmassan.
61

  

I 2011 års upplaga har ett nytt stycke om kvinnorörelsen tillkommit och i samband med 

detta har också en bild av The Thomas Sulky Rake publicerats. Bilden visar en hästdragen 

räfsa och en kvinna som kör den. Kvinnan håller tömmar i båda händerna, porträtteras halvt 

bakifrån och har huvudet och blicken vänt åt sidan.
62

 

I stycket med rubriken ”Kvinnorna” har en bild tillkommit i upplagan från 2011. Bilden är 

ett porträtt av Wendela Hebbe som också beskrivs med en bildtext. Hon har armarna längst 

med sidorna och blickar rakt fram, något uppåt.
63

  

 

5.2.3 Diskussion av bildanalys  

Bilder som skildrar kvinnor har en avgörande roll i läroböckerna, även om de är gemensamma 

eller skiljer sig mellan upplagorna. Kvinnan behandlas främst med utgångpunkt i bilder och i 

tillhörande bildtext. Det är utifrån dessa som kvinnan lyfts fram och får en dominerande och 

central roll i läroböckerna. Kvinnan får ytterligare utrymme i läroböckerna vid tillägg av bil-

der då exempelvis Kvinnotåget till Versailles och ett porträtt av Wendela Hebbe har tillkom-

mit i de senare upplagorna av Alla tiders historia. Skillnaderna visar hur man väljer att be-

handla kvinnan i de olika upplagorna, något som i sin tur samspelar med läroplanen och dess 

utformning samt läroplanens inverkan på läroboken. Läroplanen och läroboken är präglade av 

den kontext de tillkommit inom och Lundgren beskriver som nämnts tidigare, en läroplanskod 

som grundläggande principer om hur omvärldens bör organiseras.
64

 Läroboksforskningen 

behandlar också den kringliggande kontexten och att detta är en del av de tre perspektiv som 

läroboksforskningen presenterar och lyfter fram.
65

 Lärobokens innehåll kan bli aktuellt i sam-
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band med identitetsskapande, att stimulera elevernas kunskapsutveckling eller att politisk 

makt legitimeras.
66

 Illustrationer på kvinnor med tillhörande bildtexter kan på detta sätt spegla 

den samhälleliga och politiska kontexten i vilket de skapats samt öppna upp för identitets-

skapande. Detta är något som är utmärkande då illustrationerna skiljer sig åt i de olika uppla-

gorna av Alla tiders historia och skildrar på detta sätt det politiska och sociala klimatet samt 

kontexten som påverkar läroplanen och lärobokens utformning och innehåll. 

Det är inget utmärkande att kvinnor främst förekommer i bilder utan detta visar på att det 

finns en återkommande trend, att kvinnor främst beskrivs genom illustrationer. I Berges 

undersökning fanns en underrepresentation av kvinnor och deras villkor, och detta utelämnas 

också i vissa fall, även om det är av stor betydelse. Kvinnorna blir främst synliga genom il-

lustrationer där de ofta porträtteras stereotypiskt som svaga och hjälplösa i kontrast till män-

nen.
67

 Kvinnorna behandlas genom bilder och förekommer mer i bild än text och gör det svårt 

för kvinnor att kunna få en historisk uppfattning och identifiera sig med kvinnors roll i histo-

rien, någonting som Berggren belyser i sin studie.
68

 Liknande mönster går att utläsa i min stu-

die, kvinnorna har i större utsträckning sällskap av män i illustrationerna och är oftare mindre 

eller passiva. Detta tydliggör också Hirdmans genusteori att kvinnan och mannen hålls isär, 

att kvinnan främst förekommer separat i bilder eller bildtexter.
 69

 Hur kvinnan porträtteras 

visar också på att det finns en manlig norm, att kvinnan ofta framställs annorlunda än männen 

och främst som mindre eller passiva.  

 

5.3 Resultat av den kvalitativa undersökningen  

I denna del redovisas resultaten av den kvalitativa undersökningen. Eftersom att kapitlet “Re-

volutionernas tid” till stor del består av samma innehåll har jag valt att presentera resultaten 

utifrån gemensamma framställningar och tillkomna eller borttagna framställningar. Detta har 

genomförts utifrån studiens analysmodell och resultaten presenteras utifrån de fyra olika 

framställningstyperna.  

 

5.3.1 Gemensamma konstaterande framställningar av kvinnan 

En del av den inledande texten till kapitlet “Revolutionernas tid” är om Delacroix målning 

”Friheten på barrikaden”. I texten nämns en kvinna explicit, frihetsgudinnan. Den inledande 
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texten står i en egen ruta i upplagorna från 1996 och 2011 och som en inledande text i 1989 

års upplaga. Det är utskrivet att bilden är en symbol för kapitlet som behandlar perioden 

1773-1870.
70

  

 
Den här tavlan heter ”Friheten på barrikaden” och målades 1831 av den franske konstnären Delacroix. 

Han ville lovprisa folket som gör revolution. Frihetsgudinnan höjer den röd-blå-vita trikoloren – revo-

lutionens och frihetens fana – i spetsen för arbetare, studenter och soldater. Delacroix gav henne gre-

kiska drag. I Grekland föddes demokratin och på 1820-talet hade grekerna efter århundranden av för-

tryck gjort sig fria. Vid kvinnans fötter ligger stupade. En skadad reser sig för att en sista gång se fri-

heten.
71

 

 

Texten är konstaterande och förklarar inte varför folket gjorde revolution eller varför kvinnan 

håller i den röd-blå-vita trikoloren. Texten redogör enbart för att frihetsgudinnan håller i en 

symbol för frihet och revolution samt varför hon har grekiska drag. Detta förklaras kortfattat 

och det finns ingen förklaring varför grekerna gjorde sig fria från förtryck.  

I samband med Napoleon finns denna bildtext, med tillhörande bild där kvinnan nämns ex-

plicit. Bildtexten är gemensam för 1996 och 2011 års upplaga och texten från 1989 är nästin-

till identisk men innehåller inget om Napoleons mamma.  

 
Napoleon kröntes till kejsare den 2 december 1894 i Notre Dame. I påvens närvaro satte han själv kro-

nan på huvudet och krönte därefter sin kejsarinna. Påven fick bara förrätta smörjningen. Här ser vi 

Napoleon klädd som en romersk kejsare placera en krona på sin gemål Joséphines huvud. Kvinnan 

som sitter något upphöjd i mitten av tavlan av Napoleons mamma.
72

 

 

I bildtexten nämns kejsarinnan Joséphine och Napoleons mamma. De nämns enbart några få 

gånger och framställningen är av en konstaterande typ, då kvinnorna inte förklaras, analyseras 

eller framställs normativt.  

När alla upplagor berör den franska revolutionen 1789 och den andra revolutionen 1792 

nämns Marie Antoinette både i den löpande texten, i en bild och tillhörande bildtext. ”I janu-

ari 1793 fördes kung Ludvig XVI till giljotinen och hösten samma år halshöggs drottning Ma-

rie Antoinette.”
73

 Inget mer nämns om henne förutom en bild på samma sida med bildtexten 
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”I oktober 1793 avrättas Marie Antoinette på Place de la Revolution, den nuvarande Place de 

la Concorde.”
74

 Marie Antoinette presenteras inte innan hennes avrättning och blir inte central 

på något annat sätt i texten.  

När den andra revolutionen och skräckväldet i Frankrike presenteras nämns kvinnan expli-

cit två gånger. Det första är när lika rösträtt behandlas ”En ny författning utarbetades med lika 

rösträtt för alla män – kvinnornas rösträtt diskuterades inte ens”
75 

på samma sida, i nästa 

stycke presenteras sansculotter och kvinnan blir uttalad genom benämningen hustrur. ”De 

flesta var hantverkare, butiksägare och arbetare och deras hustrur.”
76

 Detta är någonting ge-

mensamt för alla upplagor och kvinnorna behandlas utifrån en konstaterande framställning.  

I avsnittet om Napoleon III finns en bild med män och kvinnor i Boulevard des Italiens i 

Paris och en bildtext. Delar av den lyder: ”Det förmögna borgerskapet åker hästdroska, da-

merna är klädda i krinoliner och herrarna bär cylinderhatt. Man träffas på boulevardkaféerna, 

en Parisföreteelse som snart spreds till andra länder”
77

 Här nämns damerna explicit och att de 

bär krinoliner, men inte varför. Det förekommer inte någon förklarande, analyserade eller 

normativ framställning.  

När Wienkongressen presenteras och att kungar, prinsar och diplomater samlades i Wien 

mellan 1814-1815 för att bestämma Europas karta efter nästan 20 år av krig nämns kvinnan 

en gång. I stycket om Wienkongressen nämns glädjeflickor och är också den enda gången 

kvinnor förekommer explicit i kontexten. Texten lyder: ”Även spioner, fick tjuvar och glädje-

flickor hade bråda dagar”
78

 Tillägg med (prostituerade) efter glädjeflickor i upplagan från 

1996.
79

 

En annan konstaterande framställning som återfinns i alla tre upplagor av Alla tiders histo-

ria är den om drottning Victoria. I böckerna ges först en förklaring kring parlamentarismens 

framväxt i Storbritannien och stycket avslutas med cirka tre rader om drottning Victoria. Det 

står samma sak i läroböckerna med undantag att Victoria stavas med k i upplagan från 1996.
80

 

I 1989 års upplaga står det såhär: ”Under lång tid – 1837-1901 – regerade drottning Victoria. 
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Hon har gett namn åt perioden som ofta kallas den viktorianska.”
81

 Detta kan också upplevas 

som taget ur sin kontext då informationen om drottning Victoria plötsligt dyker upp i slutet av 

stycket och har inte motiverats på något tydligt sätt. Framställningen är därav bekräftande 

men inte förklarande.  

Under rubriken ”Fyrståndsriksdagen försvinner” i 1989 års upplaga nämns förberedelser 

för riksdagsreformen 1862 där kommunallagar var en viktig förberedelse. I samband med 

detta nämns kvinnan i en mening. ”Även kvinnor ägde kommunal rösträtt men var inte val-

bara”
82

 detta presenteras även i 1996 och 2011 års upplaga med rubriken ”Tvåkammarriksda-

gen”
83

 Detta är den enda gången kvinnan presenteras i texten om riksdagsreformen.  

När ståndssamhällets upplösning, proletärerna och landsbygdens förändring beskrivs i lär-

oböckerna finns en målning som visar kvinnoarbete. Bilden och bildtexten finns i alla tre upp-

lagor. Nedan följer bildtexten från 1996 och 2011 års upplaga då den skiljer sig något, huvud-

sakligen språkligt från texten 1989.  

 
Målning från Skåne som bl.a. visar kvinnoarbete på landsbygden i mitten av 1800-talet. Till vänster 

ser vi kvinnor tvätta vid en å. För att pressa vattnet använder de klappträn. I förgrunden deltar kvinnor 

i slåtterarbetet som räfserskor. Kvinnorna utförde en rad olika sysslor i det gamla bondesamhället, men 

när det började upplösas begränsades kvinnornas gamla arbetsuppgifter.
84

 

 

Genom bilden och bildtexten nämns kvinnan explicit i denna del av böckerna. I samma av-

snitt med rubriken ”Proletärerna” beskrivs också pigornas roll och arbete. ”Backstugusittarna 

och inhyseshjonen var ofta sjuka och gamla, drängar och pigor, som bodde på nåder och arbe-

tade så gott de kunde.”
85

 I stycket nämns också: ”Tjänstehjonen var pigor och drängar, men 

under 1800-talet började det också bli vanligt med gifta arbetare.”
86

 och ”statarna hade eget 

hushåll med stod ändå liksom pigorna och drängarna under tjänstehjonsstadgan.”
87

 I texten 

beskrivs pigorna och deras levnadsförhållanden men detta förklaras inte och det finns ingen 

analyserande eller normativ aspekt.  
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När liberala reformer presenteras i böckerna nämns 1842 års folkskolestadga. Detta redovi-

sas genom en målning av Gårdslösa skola på 1860-talet. På målningen finns flickor och de 

nämns tydligt i en mening:
88

 ”enligt tidens sed bär flickorna huckle (även inomhus) och för-

kläde”
89

 Det står inget mer om flickorna och en konstaterande framställningstyp är aktuell i 

bildtexten.  

 

5.3.2 Tillkomna eller borttagna konstaterande framställningar av kvinnan 

Det finns skillnader mellan hur och när kvinnan presenteras i upplagorna av Alla tiders histo-

ria och i denna del presenteras delar som lagts till eller tagits bort i de olika upplagorna. I de-

len om den industriella revolutionen nämns enbart kvinnan i upplagan från 1989.  

 
För kvinnorna betydde den industriella revolutionen nya roller. Det förindustriella samhällets hemar-

bete ersattes nu med fabriksarbete, samtidigt som kvinnorna fortfarande hade att sköta i stort sett allt 

hemarbete. Kvinnornas dubbelarbete började med industrialiseringen.
90 

 

 

Detta nämns i underrubriken ”Fabriksarbetarna” och denna del behandlas inte på samma sätt i 

de senare upplagorna. Stycket presenterar hur kvinnans roll förändrades men går inte djupgå-

ende in på varför och texten är inte reflekterande eller normativ. Därför är texten av en kon-

staterande typ.  

I samband med rubriken ”Revolutionens utbrott” om den franska revolutionen har en bild-

text tillkommit i 1996 och 2011 års upplaga.  

 
Brödpriserna steg för varje dag under hösten 1789. De som hårdast drabbades av detta var kvinnorna. 

På morgonen den 5 oktober startade kvinnor på flera håll i Paris revolter. Kvinnorna avväpnade solda-

ter och lade beslag på gevär, pikar, yxor och liar. Så började 6 000-7 000 kvinnor vandra ut till Versa-

illes för att tvinga kungen att förse Paris med bröd. På morgonen dagen därpå trängde kvinnorna in i 

slottet och kungafamiljen tvingades att följa med till Paris. ”Kvinnotåget till Versailles” är den mest 

kända händelsen under franska revolutionen då kvinnorna hade främsta rollen.
91

  

 

Texten beskriver kvinnotåget till Versailles som ett resultat av höjda brödpriser under hösten 

1789 och att kvinnor valde att göra revolt. Stycket är placerat i en förklarande kontext där den 

ekonomiska krisen i Frankrike, ståndssamhället, överklassens revolt, borgskapet revolution, 
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folkets uppror och ståndsprivilegiernas avskaffande förklaras.
92

 Texten förklarar vad kvinno-

tåget till Versailles var för någonting och kvinnors roll lyfts fram på ett tydligt sätt i bildtex-

ten. Texten förklarar exempelvis inte varför kvinnorna drabbades hårdast av höjda brödpriser 

utan är konstaterande.  

När den Amerikanska revolutionen behandlas i 1989 års upplaga nämns kvinnoföreningar. 

”Brittiska varor bojkottades och de som handlade med dessa riskerade att rullas i tjära och 

fjäder. Kvinnoföreningar bildades för att motarbeta tedrickandet.”
93

 Kvinnan nämns endast i 

en mening när den amerikanska revolutionen presenteras. Meningen är en konstaterande 

framställning då den presenterar att kvinnoföreningar bildades och i vilket syfte men inte vad 

de faktiskt innebär. Stycket där kvinnoföreningen nämns är av en förklarande typ men när 

kvinnorna explicit beskrivs är detta på ett konstaterande sätt. Detta är någonting som är bort-

taget i upplagorna från 1996 och 2011. 

En bild från en slavauktion i Virginia 1861 presentas i upplagan från 1989. Bilden visar en 

familj som auktionerades ut och i bildtexten nämns en kvinnlig författare. I bildtexten står det 

bland annat att bilder som dessa skapande protester mot slaveriet, ”Teckningar liknande 

denna bidrog till att väcka protester mot slaveriet. Opinionen påverkades också starkt av för-

fattarinnan Harriet Beecher Stowes bok Onkel Toms stuga, som väckte enorm uppmärksam-

het.”
94

 Här blir författarinnan explicit på ett konstaterande sätt då hon varken behandlas re-

flekterande, förklarande eller normativt.  

I 1996 års upplaga av Alla tiders historia A nämns George I:s älskarinnor när boken redo-

gör för reformer i Storbritannien och parlamentarism. 

 
I början av 1700-talet ärvdes tronen av George I som var kurfurste av Hannover. Då den nya kungen 

mest intresserade sig för sitt kurfurstendöme och sina mätresser kom regeringsmakten att flytta över 

till en inre cirkel av rådgivare, kabinettet.
95

 

 

Mätresserna nämns inte djupgående utan endast i en mening och i samband med kungens in-

tressen. Därav nämns kvinnorna på ett konstaterande sätt även om detta är på ett väldigt över-

gripande plan.  
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När de politiska idéerna beskrivs i läroböckerna nämns inte kvinnan explicit en enda gång 

förutom i en bildtext, ”Karl Marx med sina döttrar och Friedrich Engles”
96

 Denna bild finns 

inte med i upplagan från 2011.  

I 2011 års upplaga har stycket ”Kvinnorörelsen” tillkommit. Stycket är en sida långt och 

innehåller både löpande text och en bildtext. Texten handlar om den första internationella 

kvinnokongressen 1878 och tvistefrågan om kvinnor på arbetsmarknaden skulle behandlas på 

samma sätt som männens eller skyddas genom särskilda lagar.
97

 Texten behandlar nattförbu-

det mot kvinnor inom industrin, ”däremot gick det utmärkt för kvinnor att arbeta natt på sjuk-

husen – men där fanns inga män som konkurrerade med sjuksköterskorna”
98

 Texten nämner 

också rösträttsfrågan och att det inte var självklart att vita kvinnor i sydstaterna i USA ville ge 

rösträtt åt svarta kvinnor och att den internationella kvinnorörelsen kämpade för arbetarklas-

sens rösträtt. Det sista stycket på sidan beskriver kvinnors roll vid första världskrigets ut-

brott.
99

 

 
Det internationella samarbetet inom kvinnorörelsen fick ett abrupt slut med första världskrigets utbrott 

1914. Nationalismen i de olika länderna gjorde att kvinnorna slöt upp bakom sina män och bakom sina 

länders krigspolitik. Också debatten om kvinnors förvärvsarbete tog slut: när männen inkallades till 

fronterna, rekryterades kvinnor till fabrikerna. På så vis fick kvinnorna visa att de klarade arbetsupp-

gifter som de aldrig tidigare fått chansen att utföra. Men när freden var återställd, återvände de allra 

flesta kvinnor till hemmet och männen återtog sina jobb.
100

 

 

Texten under rubriken ”Kvinnorörelsen” är främst konstaterande. Det står vad kvinnorörelsen 

arbetade för och hur kvinnans roll ändrades vid första utbrottets krig. Texten redogör vad som 

förändrandes men går inte in på varför. Texten redogör inte djupgående varför kvinnorna ville 

förändra sin situation och är inte reflekterande eller normativ. Texten är av konstaterande typ 

och presenterar kvinnans situation och kvinnorörelsens arbete.  

När landsbygden och städernas förändring presenteras under rubriken ”Norden under 1800-

talet” har en målning publicerats i läroböckerna. I upplagan från 2011 har bildtexten till en 

målning av ett medelklasshem i Stockholm 1830 explicit skrivit om en kvinna. Tidigare 

nämndes enbart rummes dekorationer och konstnären,
101

 men i 2011 års upplaga står detta. 
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Musiklärarinnan Josabet Sjöberg (död 1882) bodde hela sitt liv på Södermalm i Stockholm. Men hon 

var också självlärd konstnär och skildrade sina våningar, de möblerade rummen, sig själv och den 

närmaste bekantskapskretsen.
102

 

I bildtexten blir Josabet Sjöberg uttrycklig. Texten är inte förklarande, analyserande eller 

normativ utan beskriver kortfattat vem Sjöberg var och vad hon ägnade sig åt.  

I upplagan från 2011 har en bildtext tillkommit i avsnittet ”Kvinnorna”. Texten handlar om 

Wendela Hebbe och är kopplad till ett porträtt av henne.  

 
Wendela Hebbe (1808-1899) var Sveriges första kvinnliga journalist. Wendela var ensamstående 

mor till tre döttrar – barnafadern hade gått i landsflykt – när hon 1841 anställdes av Lars Johan Hi-

erta som journalist på Aftonbladet. Hon skrev om musik och teater och gjorde socialreportage. 

1852 födde hon en son. Barnafadern var Lars Johan Hierta, själv gift och med sex egna barn. 

Porträttet är gjort av en annan yrkeskvinna: konstnärinnan Maria Röhl (1801-1875). Hon för-

sörjde sig som skicklig och snabb porträttecknare och gjorde teckningar på en enda sittning till priset 

av 25 riksdaler banco. På Kungliga Biblioteket i Stockholm förvaras 1 600 porträtt gjorda av Maria 

Röhl.
103  

 

I bildtexten står det kort om Wendela Hebbes liv, att hon fick barn utanför äktenskapet, att 

hon var yrkeskvinna på 1800-talet och Sveriges första kvinnliga journalist. I texten presente-

ras också konstnärinnan Maria Röhl som var en skicklig porträttecknare. Kvinnorna behand-

las på ett konstaterande sätt då deras liv presenteras kortfattat men inte på ett förklarande, 

reflekterande eller normativt sätt. Det är enbart fakta som presenteras av bekräftande slag.  

När stadssamhällets upplösning behandlas finns en bildtext och en målning av Kilian Zoll 

från cirka 1850 som visar en småländsk torpstuga i upplagorna från 1996 och 2011.
104

 Bild-

texten lyder: ”Mannen håller på med skomakeriarbetet och torparhustrun sitter vi spinnrocken 

och spinner”, ”Den lilla flickan sitter och stavar sig igenom Luthers katekes”
105

 I texten 

nämns kvinnan explicit, men kvinnan och flickan förklaras eller analyseras inte på något sätt.  
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5.3.3 Förklarande framställningar av kvinnan 

Anna Maria Lenngrens råd till sin kära dotter symboliserar synen på kvinnan under denna tid 

i alla tre upplagor av läroböckerna. Kvinnans plats var i hemmet som mor och maka och detta 

tydliggörs under styckesrubriken ”Kvinnorna”.
106

 

 
Med läsning öd ej tiden bort, 

Vårt kön så föga det behöver; 

Och skall 

du läsa, gör det kort, 

att såsen ej må fräsa över
107

 

 

Texten under rubriken ”Kvinnorna” tar också upp att kvinnor var omyndiga och blev först 

myndiga som änkor. Texten beskriver även att arbetsmarknaden var stängd för kvinnan. 

 
Även lagen diskriminerade kvinnorna. Alla ogifta kvinnor var omyndiga och måste således ha för-

myndare. När hon ”blev gift” kom hon under mannens husbondevälde. Först om hon blev änka blev 

kvinnan myndig. En borgaränka t.ex. kunde då fortsätta att driva sin makes rörelse. Arbetsmarknaden 

var annars i stort stängd, för de allra flesta ogifta kvinnor fanns det bara en försörjningsmöjlighet: som 

piga.
108

  

 

Texten beskriver den kraftiga folkökningen under första delen av 1800-talet och minskad gif-

termålsfrekvens bland ogifta kvinnor, främst i städerna. Ogifta kvinnor fick samma möjlig-

heter att bedriva hantverk som män 1846, något som drevs igenom av liberalerna.
109

 Texten 

från 1989 nämner också ”ett årtionde senare kunde ogifta kvinnor bli myndiga vid 25 års ål-

der efter ansökan hos domstol”
110

 Mestadels av texten är av en förklarande typ. Texten förkla-

rar varför kvinnan var omyndig och förklarar kortfattat varför lagen diskriminerade kvinnan. 

Delar av texten är dock av en konstaterande typ men jag har valt att placera texten här då den 

är det mest förklarande stycket jag kunnat urskilja i läroböckerna, där kvinnan behandlas dju-

pare och förklaras, om än övergripande.  
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5.3.4 Reflekterande eller normativa framställningar av kvinnan 

I samband med att 1800-talets skiftesreformer presenteras står detta utskrivet i upplagorna av 

Alla tiders historia: ”Kanske var det landsbygdens kvinnor som mest kom att sakna den 

gamla bygemenskapen.”
111

 Här har författarna gjort en tolkning, att det troligtvis var kvin-

norna som kom att sakna den gamla bygemenskapen. Framställningen kan tolkas normativt då 

författarna förmedlar en viss tolkning av hur kvinnorna kan ha känt, genom antagande att 

kvinnor kanske saknade den gamla bygemenskapen mest.  

Jag har inte lyckats utskilja någon reflekterande framställning av kvinnors roll i läroböck-

erna. Ingen text nämner kvinnor på ett analyserande eller reflekterande sätt. Olika företeelser 

och framställningar belyses inte utifrån flera perspektiv. 

 

5.3.5 Diskussion av kvalitativa resultat 

Resultatet bevisar Hirdmans genussystem, att kvinnor och män ska hållas isär och mannen 

uppfattas som norm för det mänskliga och det är dessa två system som bidrar till kvinnans 

underordning.
112

 Alla tre upplagor av Alla tiders historia visar på att mannen är norm och i 

likhet med Ohlanders undersökning problematiseras inte genus gällande kvinnor och män. 

Förhållandena mellan män och kvinnor berörs till övervägande del utifrån män och ur deras 

synpunkt. Ohlander har även studerat Alla tiders Historia från 2008 och i samband med att 

kvinnans roll i samhället behandlas och att liberalerna 1846 gav ogifta kvinnor samma möj-

ligheter att bedriva hantverk som män saknas uppgifter om ogifta kvinnors myndighet från 

1863.
113

 Vilket inte heller finns i de tidigare upplagorna från 1989 och 1996 eller i 2011 års 

upplaga, vilket går att utläsa utifrån de exempel om kvinnans rösträtt som jag lyft fram. Detta 

är värt att poängtera och visar på ett exempel där kvinnan inte får speciellt mycket utrymme 

eller förklaring i läroböckerna. Läroböcker är ofta av konstaterande slag och det går att tydligt 

utläsa att det främst är konstaterande framställningar som är aktuella när kvinnan beskrivs. 

Det som står i läroböckerna och det som läroböckerna vill förmedla är präglat av samhället 

och styrt utefter vad styrdokumenten förmedlar. Hur kvinnan berörs i läroböckerna kan disku-

teras utifrån läroboksforskningens tre perspektiv, som presenterats tidigare i studien. I det 

processuella perspektivet ses läroboken som en process av den samhälleliga kontexten och 

vad exempelvis statsmakterna och läroplanerna lämnat för avtryck. I det strukturella perspek-
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tivet behandlas strukturella förutsättningarna som agerar runt läroboken, exempelvis politiskt 

klimat och styrdokument. I det tredje, funktionella perspektivet är läroböckerna en del av en 

socialisationsprocess och ska bland annat stimulera elevernas kunskapsutveckling.
114

 Läro-

böckerna är styrda av olika faktorer och samverkar med de aktuella styrdokumenten. Det är 

tydligt att kvinnans förekomst i läroböckerna är beroende av flera olika faktorer och framför-

allt den samhälleliga kontexten och styrningen av denna, som tar sig uttryck i läroböcker och 

styrdokument.  

Det är ett större antal män som är historiska aktörer i kapitlet ”Revolutionernas tid” vilket 

både det kvantitativa och det kvalitativa resultatet visar på och som också bidrar till att kvin-

nan behandlas i mindre utsträckning. Men om andra områden där kvinnan är verksam skulle 

behandlas skulle andelen kvinnor kanske öka, någonting som Berggren även poängterar i sin 

studie om läromedel i historia.
115

 Vilket kan vara av värde att ha med i beräkningen när resul-

tatet diskuteras. Westman Bergs undersökning visar att området för kvinnans rösträtt fick mi-

nimalt utrymme i de läroböcker i historia som hon studerat. Någonting att poängtera är hennes 

diskussion om att läroböcker börjar få särskilda kapitel där kvinnornas villkor behandlas.
116

 

Detta är någonting som är relevant för exempelvis ”Kvinnotåget till Versailles” och ”Kvinno-

rörelsen” som är stycken som tillkommit i läroböckerna från 1996 och 2011. Detta visar på att 

kvinnor främst berörs separat från männen. Detta är inte utmärkande för kvinnotåget eller 

kvinnorörelsen utan går att utläsa utifrån exempelvis bildtexterna om Marie Antoinette eller 

när drottning Victoria presenteras. Berggren nämner att även om ett genusperspektiv var inte-

grerat skulle det vara tydligt för läsaren att det handlar om två kön och inte ett, och att histo-

riska förändringar inte påverkar dem på samma sätt.
117

 Berggrens undersökning berör kvin-

nors ofta eländesbeskrivning eller deras istället hurtiga framställning. Berggren menar att Alla 

tiders historia som hon studerat tippar över åt eländeshållet när kvinnor beskrivs och ”jäm-

ställdhet anses praktiskt taget vara genomförd när kvinnan trätt ut i förvärvslivet”
118

 Detta 

ligger dolt i den manliga normen, att hierarkin mellan könen inte lyfts fram. 
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5.4 Kvinnan i styrdokumenten  

I denna del redovisas hur kvinnan beskrivs i styrdokumenten. Både den allmänna delen i styr-

dokumenten och läroplaner för historieämnet behandlas.  

 

5.4.1 Kvinnan i Lgy 70 

I den allmänna delen för Lgy 70 presentas människans okränkbarhet och att skolan ska fun-

gera utifrån demokratiska principer. Endast en gång nämns jämställdhet mellan kvinnor och 

könsrollsfrågan.
119

  

 

Under hela skoltiden bör frågor som rör hem och familj behandlas i samband med undervisningen i 

olika ämnen där dessa frågor har en naturlig anknytning. Skolan bör verka för jämställdhet mellan män 

och kvinnor — i familjen, på arbetsmarknaden och inom samhällslivet i övrigt. Den bör orientera om 

könsrollsfrågan och stimulera eleverna att debattera och ifrågasätta rådande förhållanden.
120

 

I kursplanen för historieämnet finns inga enskilda historiekurser och därför behandlas histo-

rieämnet i stort. I kursplanen finns det utskrivet att fördjupningsuppgifter ska behandlar soci-

ala grupper, händelser, miljöer, idéer, källkritiska frågor och enskilda personer av betydelse. 

Detta kan utformas som längre avsnittsuppgifter som berör ekonomiska, politiska, kulturella, 

sociala och tekniska översikter. Ett exempel som lyfts fram är kvinnoemancipationen, det är 

också den enda gången där kvinnan nämns explicit i resonemanget. Kursplanen behandlar 

problemområden att ta upp i undervisningen och berör andra sätt att betrakta historiska aktö-

rer, ”ett annat sätt kan vara att betrakta historiens aktörer i olika kategorier: män – kvinnor”
121

 

Någonting som också är centralt när studier av 1900-talet berörs är att eleven bör ställas inför 

jämförelser mellan århundradets början och vår tid. Vid detta resonemang blir kvinnofrigörel-

sen aktuell när tendenser som går över hela världen och växlar mellan regioner presenteras i 

undervisningen.
122

  

 

5.4.2 Kvinnan i Lpf 94 

I den allmänna delen behandlas skolans värdegrund och uppgifter. En uppgift är att värden 

som vårt samhällsliv vilar på förmedlas och förankras. Detta innefattar ”människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta 
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och förmedla.”
123

 Skolan ska främja medvetenhet om kvinnors och mäns lika rätt och möjlig-

heter. Eleverna ska utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och man-

ligt. Skolans mål är att undervisningen ska innehålla och spegla både manliga och kvinnliga 

perspektiv.
124

 På detta sätt är kvinnan aktuell i den allmänna delen i läroplanen för 1994. 

Kursplanen för historia A belyser olika historiska perspektiv, historiesyner och genushisto-

ria nämns i sammanhanget. I läroplanen nämns inget explicit om kvinnan utan enbart att ele-

ven exempelvis ska ha grundläggande kunskap om den historiska utvecklingen, tolka orsaks-

sammanhangs och kunna beskriva historiska skeenden utifrån olika perspektiv.
125

 

 

5.4.3 Kvinnan i Gy 11 

I samband med skolans uppgift och värdegrund behandlas bland annat ”alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden 

som utbildningen ska gestalta och förmedla”
126

 Utbildningen ska också främja kvinnors och 

mäns lika rätt och möjligheter och utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt. Lära-

ren ska också se till att undervisningen präglas av ett jämställdshetsperspektiv.
127

  

I det centrala innehållet för kursen Historia 1b finns det bland annat utskrivet att historiskt 

källmaterial som kan spegla människor roll i kulturella förändringar, politiska konflikter och 

kvinnors och mäns försöka att förändra sin egen eller andras situation ska beröras. Olika per-

spektiv på detta är också centralt utifrån exempelvis kön.
128

 Det är tydligt att kvinnan behand-

las explicit i den allmänna delen och i kursen för Historia 1b. Något som dock är utmärkande 

är att det också förekommer begrepp som mänskliga rättigheter, jämställhet och dylikt men i 

samband med detta nämns inte kvinnan uttryckligen.  

 

5.4.4 Diskussion om kvinnan i styrdokumenten  

Sammanfattningsvis har inte kvinnan eller kvinnans roll stort utrymme i styrdokumenten, inte 

explicit. De allmänna delarna i styrdokumenten behandlar jämställdhet mellan män och kvin-

nor och de enskilda historiekurserna behandlar jämställdhetskamp, kvinnoemancipationen, 

genus och kvinnors och mäns försök att förändra sin och andras situation. Lundgrens forsk-

ning och definition av en läroplanskod blir aktuellt i sammanhanget. Läroplanerna lyfter fram 
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kvinnan beroende av den kontext som de skapats inom och läroplanens två första nivåer blir 

aktuella när kvinnan beskrivs i läroplanen. Den första nivån berör erfarenheter och värdering-

ar som väljs ut och den andra nivån frågor om styrandet av utbildning.
129

 Läroplanen är ett 

uttryck för vad makten eller staten vill att eleverna ska lära sig under skolgången.
130

 På detta 

sätt har kurs- och läroplanerna en tydlig styrning och i detta fall finns det inte mycket utskri-

vet om kvinnan och visar på Hirdmans genussystem, att kvinnor och män främst hålls isär och 

att mannen är norm.
131

 Att mannen är norm går att utläsa då det exempelvis förekommer 

könsneutrala ord i styrdokumenten som är tolkningsbara och med manlig konnotation. Det går 

också att utläsa att män och kvinnor hålls isär då kvinnan främst behandlas separat från man-

nen.  

 

5.5 Skillnader och likheter mellan Alla tiders historia och styrdokumenten 

I denna del presenteras skillnader och likheter mellan de tre olika upplagorna av Alla tiders 

historia och styrdokumenten. De olika upplagorna redovisas tillsammans med den aktuella 

kurs- och läroplanen. Nya Alla tiders historia från 1989 representeras med Lgy 70, Alla tiders 

historia A från 1996 med Lpf 94 och Alla tiders historia 1b med Gy 11.  

 

5.5.1 Skillnader och likheter beträffande kvinnan i Nya Alla tiders historia och 

Lgy 70 

I läroplanen för Lgy 70 finns det utskrivet att skolan ska jobba för jämställdhet mellan män 

och kvinnor på arbetsmarknaden, i familjen och i samhället i övrigt.
132

 Kvinnoemancipationen 

behandlas och bör lyftas fram i undervisningen. Kvinnornas jämställdhetskamp ska presente-

ras i historiekursen och kvinnofrigörelsen som både är nationell och internationell och ser 

olika ut i olika delar av världen.
133

 I Nya Alla tiders historia från 1989 behandlas till exempel 

kvinnors jämställdhetskamp och emancipation. Detta presenteras blygsamt i stycket ”Kvin-

norna”. Stycket förklarar kvinnornas roll som omyndiga, den kraftiga folkökningen och ogifta 

kvinnor. Texten tar upp liberalernas lagändring 1846 att kvinnor kunde bedriva hantverk på 

samma sätt som männen. 
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Kvinnor beskrivs exempelvis genom deras roll under den industriella revolutionen och att 

de var uteslutna från allmän rösträtt. Även drottningar och andra kvinnor presenteras men 

främst genom en konstaterande framställningar.
134

 Läroplanen för Lgy 70 hade som mål att 

arbeta för jämställdhet men i läroboken beskrivs inte mycket om kvinnan eller jämställdhet 

mellan män och kvinnor.
135

 Om detta framkommer är det främst i några korta stycken och 

utifrån en konstaterande framställning eller liknande. Kapitlet ger en inblick i kvinnans situat-

ion och förklarar stundtals varför kvinnan var underordnad i samhället, men inte på ett djup-

gående plan.  

 

5.5.2 Skillnader och likheter beträffande kvinnan i Alla tiders historia A och Lpf 

94 

I den allmänna delen för Lpf 94 står det bland annat utskrivet att skolans uppgift är att arbeta 

för jämställhet mellan kvinnor och män. Skolan ska också öppna upp för medvetenhet om 

kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter och spegla båda perspektiven.
136

 I läroplanen för 

kurens Historia A står det att genus ska beröras som en del av att behandla olika historiska 

perspektiv och historiesyner. Det står dock inget explicit om kvinnan.
137

  

I Alla tiders historia A nämns exempelvis kvinnotåget till Versailles, i både text och bild 

och som belyser kvinnornas situation i Frankrike under den franska revolutionen. Det finns 

också en bild och bildtext om kvinnoarbete på landsbygden under mitten av 1800-talet. Det 

står inget tydligt om genus i det valda kapitlet, kvinnors och mäns perspektiv lyfts fram i tex-

ten, men det går inte att utläsa något genusperspektiv. Genom exempelvis Anna Maria 

Lenngrens råd till sin kära dotter visas den vanliga synen på kvinnan under tiden. Även drott-

ningar och andra kvinnor beskrivs men främst kortfattad, genom en konstaterande framställ-

ningstyp och ett genusperspektiv är inte aktuellt.
138

  

 

5.5.3 Skillnader och likheter beträffande kvinnan i Alla tiders historia 1b och Gy 

11 

I skolans värdegrund står det utskrivet att skolan ska arbeta för jämställdhet mellan kvinnor 

och män. Utbildningen ska utgöras av ett jämställdhetsperspektiv och arbete för kvinnors och 
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mäns lika rätt och möjligheter.
139

 Kursen Historia 1b ska spegla hur kvinnor och män försökt 

förändra sin egen och andra situation utifrån exempelvis kön och social bakgrund.
140

  

I Alla tiders historia 1b finns flera tillägg som behandlar kvinnan. Det finns ett stycke som 

beskriver kvinnorörelsen framväxt och centrala frågor. Texten behandlar bland annat rösträtts-

frågan och kvinnor på arbetsmarknaden. Detta är ett exempel på hur kvinnan försökte för-

ändra sin situation utifrån kön och social bakgrund då även konflikten mellan vita sydstats-

kvinnor och svarta kvinnor från arbetarklassen lyfts fram i samband med rösträttsfrågan. 

Kvinnans ställning berörs också i relation till mannens, exempelvis när allmän rösträtt presen-

teras och att detta inte innefattade kvinnan samt att kvinnan var utestängd från arbetslivet och 

omyndig.
141

 Läroboken samspelar med styrdokumenten och det explicita som Gy 11 tar upp 

om kvinnan berörs i 2011 års upplaga av Alla tiders historia. Det som behandlas i styrdoku-

mentet är dock öppet för tolkning vilket gör att detta kan tolkas på olika sätt, det som står i 

läroboken är en tolkning av styrdokumentens innehåll.  

 

5.5.4 Diskussion om skillnader och likheter 

Det finns skillnader mellan läroböckerna och styrdokumenten. Exempelvis står det inte myck-

et om kvinnans jämställdhetskamp i 1989 års upplaga av Alla tiders historia, något som Lgy 

70 behandlar. Det finns inget tydligt genusperspektiv i Alla tiders historia A från 1996 som 

Lpf 94 tar upp och i Gy 11 behandlas kvinnor och män försök att förändra sin egen och andra 

situation utifrån bland annat kön och social bakgrund. Läroboken tar upp det perspektivet, 

men det finns inget ytterligare explicit om kvinnan. Läroböckerna förmedlar jämställdhetsa-

spekten som är gemensam i de allmänna delarna i styrdokumenten. Centralt i sammanhanget 

är hur detta behandlas och om det skrev i samverkan med historiekurserna. Övergripande lyf-

ter läroböckerna fram det som värdegrunden och skolans mål behandlar. Något som dock är 

diffust är hur läroböckerna samspelar med de enskilda historiekurserna och om detta främst är 

en tolkningsfråga.  

Läroboksforskningens tre perspektiv som nämnts tidigare kan appliceras på mina resultat. 

Läroboken är sprungen ur den samhälleliga kontexten och statsmakterna, författarna och läro-

planer är centrala delar i läroböckerna och dess utformning. Läroboken har också en funktion-

ell aspekt och ska exempelvis stimulera eleverna till att utveckla kunskaper.
142

 Läroböckerna 
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samverkar med de lagstadgade styrdokumenten och jag har försökt lyfta fram denna samver-

kan i mitt resultat för att tydliggöra om och hur kurs- och läroplanerna inverkar på läroböck-

erna. Detta samspelar med kurs- och läroplanen som på samma sätt som läroböckerna ut-

trycker den styrning som staten och makten vill förmedla. Precis som Stensmo poängterar så 

är läroplanen ett politiskt dokument som speglar samhället där läroplanen verkar i.
143 

Här är 

också en typ av läroplanskod central som diskuterats tidigare i min studie.
144

 

En intressant iakttagelse är att både styrdokumenten och läroplanen grundar sig i en styr-

ning med koppling till den politiska och samhälleliga kontexten men att de ändå skiljer sig åt. 

Kurs- och läroplanerna är tolkningsbara vilket gör att innehållet kan appliceras i läroböckerna. 

Det kan också vara relevant att diskutera en styrning från motsatt håll, att det som står i läro-

böckerna är relativt öppet och styr innehållet i styrdokumenten. Upplagorna av Alla tiders 

historia nämner tydligt att böckerna är utformade efter styrdokumenten men de innehåller 

ändå likartad information i alla upplagor, vilket blir aktuellt att diskutera i kommande stycke 

där förändring gällande kvinnan behandlas. Övergripande är att både läroplanerna och läro-

böckerna håller isär män och kvinnor och mannen är norm för det mänskliga, vilket tydliggör 

Hirdmans genussystem.
145

 Det är också tydligt att läroböckerna och kurs- och läroplanerna 

påverkas av en styrning utifrån den samhälleliga kontext som de skapats inom, men även om 

styrdokumenten och läroböckerna är utformade inom samma kontext så skiljer de sig åt inne-

hållsmässigt.  

 

5.6 Förändring över tid beträffande kvinnan i Alla tiders historia och styr-

dokumenten 

Något som går att utläsa från mitt resultat är att det inte står mycket om kvinnan i Lgy 70, det 

som står i kursplanen och i den allmänna delen är att skolan ska verka för jämställdhet och att 

kvinnornas jämställdhetskamp ska behandlas. Kvinnofrigörelsen ska också presenteras i 

undervisningen. Nya Alla tiders historia från 1989 behandlar bland annat kvinnors roll under 

den industriella revolutionen, kvinnornas ställning i samhället under 1700 och 1800-talet och 

presenterar några kvinnor vid namn, exempelvis drottning Victoria. Det finns inte mycket 

som explicit lyfter fram jämställdhetsfrågan eller som redogör för kvinnofrigörelsen nationellt 

eller internationellt i läroboken. I Lpf 94 och Gy 11 behandlas också jämställdhetsfrågan. I 
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Lpf 94 står det att skolan ska verka för jämställdhet mellan kvinnor och män. Skolan ska 

också spegla båda perspektiven och skapa medvetenhet om kvinnors och mäns rätt och möj-

ligheter. I Alla tiders historia från 1996 och 2011 har en bild och text om Kvinnotåget i Ver-

sailles tillkommit som behandlar kvinnan ytterligare. I Alla tiders historia A benämns kvin-

norna nästintill på samma sätt som i 1989 med några tillägg och borttagna meningar där kvin-

nan var klart uttalad. I Alla tiders historia 1b finns ett tillskrivet stycke om kvinnorörelser och 

även två tillagda bilder på kvinnor. I Gy 11 står det att undervisningen ska utgöra ett jäm-

ställdhetsperspektiv och skolan ska arbete för kvinnors och mäns lika rättigheter. Gy 11 är 

relativt lik Lpf 94 när det gäller skolans värdegrund och det som nämns explicit. Kursen 

Historia 1b skiljer sig dock från de tidigare historieämnena. I kursplanen behandlas bland an-

nat kvinnor och mäns försök att förändra sin egen och andras situation. 

Någonting som är av intresse är antalet kvinnliga och manliga ord och benämningar i böck-

erna. Störst skillnad mellan manliga och kvinnliga ord återfinns i 1989 års upplaga av Alla 

tiders historia. Kapitlet “Revolutionernas tid” innehåller 143 fler manliga benämningar då det 

förkommer 49 stycken kvinnliga. I 2011 års upplaga fanns 232 fler benämningar av män och 

värt att poängtera är skillnaden mellan manliga och kvinnliga i 1966 års upplaga, där skillna-

den är minst. Kapitlet innehåller 136 fler manliga ord. 

Sammanfattningsvis kan en förändring över tid utläsas. I upplagan från 1996 och 2011 

finns tillägg och det finns även ytterligare tillägg i läroboken från 2011. Kurs- och läroplaner-

na har varierat över tid men det som är gemensamt för alla tre är att skolan ska arbeta för jäm-

ställhet mellan män och kvinnor. Genus lyfts enbart fram i Lpf 94 och inget mer om kvinnan 

belyses i Historia A. I Gy 11 finns det ytterligare tillägg i den allmänna delen och i kursplanen 

för Historia 1b. Läroböckerna har nästan samma innehåll gällande kvinnan även om det skil-

jer 22 år mellan den första upplagan jag studerat och upplagan från 2011. Den största föränd-

ringen är att det har tillkommit stycken och meningar där kvinnor tydligt nämns och att styr-

dokumentens innehåll har förändrats, främst i de olika historiekurserna.  

 

5.6.1 Diskussion om förändring beträffande kvinnan 

Både läroböckerna och styrdokumenten är förankrade och styrda av den samhälleliga kontext 

de skapats i, vilket har tydliggjorts och diskuterats i min studie. De visar på förändringar över 

tid i det samhälleliga och politiska klimatet, och hur detta påverkar utformning och innehåll 

av styrdokument och läroböcker. Nya avsnitt eller ämnen har tillskrivit i läroböckerna medan 

andra har fallit bort. Sammanfattningsvis visar relationen mellan läroböckerna och styrdoku-

menten på en förändring, vad som behandlas i samband med kvinnan och hur detta behandlas 
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har förändrats. Även om innehållet inte skiljer sig avsevärt mellan de tre upplagorna så är den 

mest utpräglade skillnaden mellan upplagan från 1989 och 1996 och 2011 års upplagor, där 

kvinnan får nya stycken och behandlas ytterligare, även om kvinnan under den industriella 

revolutionen fallit bort. Återigen blir styrningen och den samhälleliga kontexten central. Styr-

dokumenten innefattat en styrning och kontroll samt en bestämning om vad som är av värde 

att veta.
146

 Läroboken är beroende av en styrning från styrdokumenten och kraven de ställer. 

Läroboken ingår, som tidigare nämnts i en didaktisk kommunikationskedja och är ett uttryck 

för vad som fördelas och hur.
147

 Det är tydligt i min studie, att läroboken och läroplanen ska 

samverka men hur och om detta sker är oklart i vissa avseenden. Det som går att utläsa är att 

det finns en styrning och att mannen är norm för det mänskliga när innehållet förmedlas i 

styrdokumenten och i Alla tiders historia. Man och kvinna hålls isär och presenteras ofta i 

separata delar av böckerna och lyfts främst fram i separata delar av kurs- och läroplanerna. 

Något som den tidigare forskningen också visar är att kvinnan förekommer mer sällan än 

mannen och även om det skett en förändring över tid så behandlas fortfarande kvinnan i 

mindre uträckning. Både Ohlander, Berge, Westman Berg och Berggren poängterar och bely-

ser att kvinnan får mindre utrymme i läroböcker i historia.
148
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6 Sammanfattning 

Studien har besvarat frågan hur kvinnan berörs i Lgy 70, Lpf 94 och Gy 11. I de allmänna 

delarna behandlas främst jämställdhet mellan män och kvinnor. I Lgy 70 presenteras kvinnors 

jämställdhetskamp och kvinnoemancipationen, i Lpf 94 lyfts genus fram och i Gy 11 är män 

och kvinnors försök att förändra sin situation aktuellt. I läroböckerna förkommer kvinnor 

främst genom illustrationer och tillsammans med män. Det förekommer också en större 

mängd manliga ord och explicita benämningar i de tre upplagorna av Alla tiders historia och 

då kvinnan förekommer är det främst genom konstaterande framställningar och det förekom-

mer inte många förklarande eller normativa framställningar. Studien visar även att kvinnan 

inte nämns reflekterande eller analyserande i kapitlet ”Revolutionernas tid”. Förhållandet mel-

lan styrdokumenten och läroböckerna visar att det förekommer nya avsnitt om kvinnan i 1996 

och 2011 års upplaga av Alla tiders historia. Styrdokumentens innehåll och historiekurserna 

har också förändrats och påverkat läroböckernas utformning och innehåll. Det förekommer 

exempelvis ett nytt stycke om kvinnorörelsen och tillkomna illustrationer i 2011 års upplaga. 

Det finns dock delar i styrdokumenten som inte samverkar med läroböckerna, ett exempel är 

att genus nämns i kursen Historia A i Lpf 94 men inget explicit beskrivs om genus i läroboken 

från 1996. Det har också skett en förändring över tid, kvinnan har tillkommit i vissa delar av 

läroböckerna och styrdokumentens utformning har förändrats. Detta visar på förändringar i 

den samhälleliga kontexten, hur det påverkar läroböckernas och styrdokumentens utformning 

och innehåll och vad som har värderats att behandla beträffande kvinnan under olika tider.  
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Tabell 1 
Tabell över kvinnans utrymme i Alla tiders historia 
Upplaga Sidor i 

kapitlet 
Sidor med 

kvinnor 
Kvinnliga 

ord 
Manliga 

ord 
Differens 

1989 43 18 49 193 143 
1996 43 17 56 192 136 
2011 36 16 91 232 141 

Källa: Almgren, Bergström & Löwgren 1989, Almgren, Bergström & Löwgren 1996, Almgren, Bergström & 

Löwgren 2011. 

 

Diagram 1 
 Stapeldiagram över kvinnliga och manliga ord i Alla tiders historia 
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Källa: Almgren, Bergström & Löwgren 1989, Almgren, Bergström & Löwgren 1996, Almgren, Bergström & 

Löwgren 2011. 

 

 

 


