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Abstract  

 

The purpose of this essay is to investigate how the writers of two history textbooks describe females 

and males, and how they are presented in different discourses. The theories, which constitutes the 

foundation of the essay is that of gender studies, queer-theory and gender-socialization. The main 

methods of the essay are discourse analysis and text analysis. The main questions are: 

 

  

- What type of discourses are found in the text books and how would they be described?  

 

- How are women and men depicted in the found discourses? 

 

- How are the discourses holding up with school values? 

 

The results of the essay concluded that there are three different discourses present in the two text-

books. These discourses are as follows: ”women as oppressed”, ”women mentioned in relation to 

the male sex” and ”males as the oppressors”.  These discourses are analyzed with the mentioned 

theories above.  
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Sammanfattning 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur författarna av två stycken historieläroböcker beskriver 

kvinnor och män, och hur de är beskrivna i olika diskurser. Teorierna som ligger till grunden för 

uppsatsen är genus, queerteori och genussocialisation. De huvudsakliga metoderna är diskursanalys 

och textanalys. Uppsatsens frågeställning är följande:  

 

 - Hur kan de diskurser beskrivas som återfinns i böckerna och hur skildras kvinnor och män i    

diskurserna? 

 - Hur ser diskurserna ut jämfört med skolans värdegrund?  

 

I uppsatsen upptäcktes tre stycken olika diskurser som behandlar män och kvinnor. Dessa diskurser 

var följande: kvinnan som förtryckt och utsatt, kvinnan i relation till mannen och mannen som 

förtryckaren. Dessa diskurser är sedan analyserad av de nämnda teorierna. 

 

 

 

Nyckelord: Diskursanalys, genus, lärobok, queerteori 
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1 Inledning 

 

1.1 Problemformulering 

 

Ett av de vanligaste sätten att komma över information i dagens samhälle är att läsa texter, oavsett 

om de är tryckta på papper eller skrivna digitalt. Information kan se olika ut beroende på vilken 

kontext, syfte, kultur och i vilken samtid den är skriven. Även texter som behandlar samma ämne, 

kan se olika ut beroende på vem och i vilket sammanhang författaren har skrivit. Som elev i dagens 

skola stöter de på olika sorters texter, t.ex. i form av bilder, samtal och filmer som bär med sig 

information och kunskap. Ett av de vanligare verktygen för elever att komma över information är att 

läsa i läroböcker. Dessa läroböcker består oftast av texter och bilder, vilka i förväntas följa den 

rådande läroplanen. 

  

En viktig fråga angående hur läroböcker förmedlar sin kunskap är hur kvinnor och män behandlas i 

texter. I fråga om information i läroböcker är det viktigt att de för med sig värderingar som är 

representativa i skolans värdegrund. Den svenska skolans värdegrund framhåller jämställdhet, som 

något viktigt, vilket poängteras i läroplanens värdegrunds del: ”Människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män 

samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla.” (LGY 

11 2011, 5). Om utbildningen skall gestalta dessa värden, borde rimligen även läroböckerna göra 

det.   

  

Ämnet historia, vilket är uppsatsen ämne, har en tendens att inkludera kvinnor och män olika 

mycket i historieläroböcker. Även att kvinnor och män benämns i olika sammanhang och med olika 

syften. Dessutom är det viktigt att observera vad författarna vill säga i sina böcker angående 

kvinnor och män? Finns det ett underliggande mönster där könen tillskrivs olika syften? Ann-

Sophie Ohlander problematiserar mäns och kvinnors utrymme i historieböcker som riktar sig till 

skolan. Hennes undersökning visar att mäns perspektiv är övergripande i många av böckerna, där 

kvinnor tar en liten roll i historieberättelsen. Hon undersöker även hur kvinnor och män är 

beskrivna och kommer fram att jämställdhetsperspektivet används sparsamt (Ohlander 2010, 7). Det 
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är i detta spår som denna uppsats handlar om, att undersöka hur kvinnor och män beskrivs i 

historieböcker. 

 

Undersökningen ryms inom och fokuserar på kritisk diskursanalys, som i sin tur fokuserar på genus 

inom området industrialiseringen och demokratiseringen av Sverige. Jag kommer att undersöka två 

upplagor av samma historielärobok, för att se vilka diskurser som träder fram. För att få fram ett 

resultat kommer jag att analysera textstycken som nämner kvinnor och män, utifrån genus och 

diskursanalys. Sedan sammanställs de mönster som hittats och sedan analysera diskurserna utifrån, 

genus, queerteori, genussocialisation och tidigare forskning.   

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka perspektivet manligt och kvinnligt i läroböcker inom området 

demokratisering av norden. 

 

1. Hur kan de diskurser beskrivas som återfinns i böckerna och hur skildras kvinnor och män i 

diskurserna? 

2. Hur ser diskurserna ut jämfört med skolans värdegrund?  

 

 

LGY11 Skolans värdegrund  

Utifrån uppsatsens inriktning presenteras de delar av skolans värdegrund som är relevant för 

studien.  

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 

utbildningen ska gestalta och förmedla. (LGY 11 2011, 5) 

 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan 

utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för 
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annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska 

aktivt motverkas. (LGY 11 2011, 5) 

1.3 Teoretisk ram  

 

I det här avsnittet presenteras de teorier som ligger till grund för undersökningen. På grund av att 

uppsatsen fokuserar på kvinnors och mäns beskrivningar, är det relevant att använda sig av genus, 

queerteori och socialisation för att ge uppsatsens analys djup.  

 

1.3.1 Genus/könsroller 

 

I dagens samhälle finns det flera olika sätt att se på kön och människors behandling av de individer 

av olika kön. Skolan är inget undantag när det kommer till hur människor ser folk efter kön och 

vilken funktion de har i skolans värld. Därför kan ett genusperspektiv komma till nytta för att ta 

reda på vad som nämns och inte nämns i undervisningen av ämnet historia.  

 

I boken Genus – om det stabilas föränderliga former, beskriver historiken Yvonne Hirdman 

begreppet genus. Författaren ger en historisk genomgång av hur bilden av kön har konstruerats. 

Hirdman utgår i från hur det kvinnliga och manliga könet är skapat ur ett historiskt perspektiv.  

 

Hirdmans definition av genus, är att ge förståelse åt det som tillskrivs som manligt och kvinnligt är 

formade av både män och kvinnor under en lång tid. Dessutom med hjälp av att se detta, kunna 

hjälpas åt att se människors positiva och negativa roll i skapandet av kön. Alltså att belysa att kön 

skapas, inte biologiskt, utan av en socialkonstruktion. (Hirdman 2001, 11) 

Könsroller är också någonting som ligger genus nära, vilket innebär att könen tillskrivs vissa roller 

som är socialt betingade och skapade. Detta är en konstruerad social process. (Hirdman 2001, 12-

11) Hirdman förklarar denna process i form av ett genuskontrakt, där kvinnor och män har ett 

informellt kontrakt där de olika könsrollerna har sin plats. Hon beskriver kontraktet på följande sätt 

”Det stereotypa, idealtypiska kontrakt där Han har ansvaret, beskyddet, försörjningen på sin sida 

och Hon har födandet, uppförandet, beroende på sin, markerar könens skilda positioner och närmast 

kontrasterande förutsättningar.” (Hirdman 2001, 88). Detta kontrakt ger både kvinnor och män olika 

förutsättningar och förväntningar i samhället. 
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1.3.2  Queerteori 

 

Queerteori påminner om hur Hirdman förklarar och förstår genus. Denna teori handlar dock mer om 

hur kön skapas och konstrueras. Begreppet queerteori förklarar filosofen Judith Butler i sin bok 

Gender trouble. Utgångspunkten i teorin är att komma bort i från den heteronormativa förklaringen 

av genus, som de som föds biologiskt till kvinnor bara tillskrivs kvinnliga egenskaper, utifrån den 

kultur de lever i, samma sak gäller även mannen. Alltså det finns inget utrymme för att en kvinna 

kan tillskrivas manliga drag eller tvärtom. Det som Butler beskriver är att fokus istället borde ligga 

på hur kön skapas och konstrueras, alltså hur det kulturella och sociala skapar kön. För att förklara 

hur genus och kön faller under samma kategori, använder hon sig av författaren Simone de 

Beauvoir bok det andra könet. I boken förklarar hon ”one is not born a woman, but, rather becomes 

one” (Butler 1990, 12). Citatets innebörd; att det finns kulturella företeelser som gör att en person 

formar sitt kön genom kulturell och social konstruktion. I Fanny Ambjörnssons bok Vad är queer? 

skriver hon om hur Butler problematiserar begreppet genus och kön genom att poängtera de 

kulturella föreställningarna kring båda begreppen. Hon menar att uppdelningen mellan kön och 

genus skapar en föreställning om att det ”existerar en naturlig, förkulturell och ursprunglig 

manlighet och kvinnlighet” (Ambjörnsson 2006, 110). Butler menar även att ”det fysiska och 

biologiska könet – är socialt skapat” (Ambjörnsson 2006, 110). 

 

Ambjörnsson skriver om olika maktförhållanden i samhället, som är kopplat med queerteori. Det 

som utmärker queerteorins ståndpunkt vid maktförhållanden beskriver hon genom att förklara olika 

historiska konsekvenser av att vara annorlunda från det samhället de levde i. Exempelvis genom att 

bli offentligt slagen eller bestraffad. Hon förklarar att detta fenomen fortfarande existerar i dagens 

samhälle, men har förskjutits till rädslan av att inte platsa in i samhällets normsystem. En av de 

större maktstrukturerna enligt Ambjörnsson är det heteronormativa, vilket menas att det 

heterosexuella levnadssättet är det som är normen i samhället. Det heteronormativa samhället 

upprätthålls genom ”institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar. På så sätt framstår, 

heterosexualiteten som något enhetligt, naturligt och allomfattande” (Ambjörnsson 2006, 52). 

Denna norm förtrycker människor som inte befinner sig inom dess ramar, till exempel att ett 
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samkönat par som inte får insemineras och att hatbrott mot HBTQ-människor ökar. (Ambjörnsson 

2006, 52) 

 

 

1.3.3  Socialisation 

 

Som barn föds människor in som blanka tavlor utan någon särskild information eller erfarenheter. 

För att förklara socialisationsbegreppet ur ett genusperspektiv, beskriver pedagogen Kajsa Svaleryd, 

i boken Genuspedagogiken, av att barn föds in i världen utan att ha ett förflutet eller erfarenheter av 

världen runtom kring. För att skapa erfarenhet behöver barn integreras med omgivningen. En social 

process som skapar erfarenheter för barn. Svaleryd beskriver detta som ”Vi formas av de budskap 

som vi får av andra när vi provar olika sätt att vara” (Svaleryd 2002, 24), hon skriver även att det 

finns ett stort behov att hitta markörer när de träffar nya människor, vilket blir ett sätt att urskilja det 

kön som personen har. Det blir viktigt för barnet att veta könet på personen, för att kunna ha ett 

annat tillvägagångssätt och bemötande av den andra parten. Detta beskriver Svaleryd som en 

”genussocialiserande process” där, beroende på vilket kön barnet klassificeras som, de uppfostras 

till att bli olika sociala varelser med ”olika uppgifter och roller”. Dessa könsroller tillskrivs 

specifika intressen, språk, leksaker och färger. Det är i bemötandet från omgivningen som barnen 

skapar deras upplevelse att vara just en pojke eller en flicka. Svaleryd beskriver denna 

socialisationsprocess som att det skapas ”tysta överenskommelser”, om vad som förväntas som 

kvinnligt respektive manligt. Genom att testa reaktioner och få respons av andra människor av vilka 

positioner som barnet skall inta (Svaleryd 2002, 25).  

 

1.4 Tidigare forskning 

 

Detta avsnitt kommer att belysa den forskning som berör genus och dess relation till läroböcker i 

ämnet historia. Forskningen är vald efter relevans till uppsatsens fokus. Forskningen som 

presenteras, kommer att användas i uppsatsens analys av resultatet.  
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1.4.1  Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia  

 

Detta är den första forskningsrapporten som nämns i fråga om manligt och kvinnligt i  läroböcker 

för detta avsnitt. Författaren av rapport Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia - En 

granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan heter Ann-Sofie Ohlander. Hon är 

professor i historia och i den här rapporten har hon fått i uppdrag att granska läromedel i historia 

med ett jämställdhetsperspektiv (Ohlander 2010, 7). Själva rapporten utgår i från fyra läroböcker, 

varav två är riktade mot högstadiet och två mot gymnasiet. I rapporten förklarar Ohlander hur 

uppdelningen av manligt och kvinnligt ter sig i de undersökta böckerna. Det som undersökningen 

lägger sitt fokus på är gymnasieboken Människan genom tiderna. Den första delen av 

undersökningen, presenterar hon hur många kvinnor, respektive män som är nämnda i bokens 

register. Ohlander kommer fram till att det är 14 kvinnor och 235 män (Ohlander 2010, 17) som 

nämns. De kvinnor som nämns är till största del regerande och inte regerande drottningar och en 

premiärminister. Det som framgår i undersökning är att ju närmare texten kommer modern tid, desto 

mindre kvinnor nämns i bokens innehåll. Ohlander finner att 1900-talets del av boken återfinns 

endast en kvinna i namnregistret och tre kvinnor i brödtexten. Alltså fyra kvinnor nämns under hela 

tidsperioden. I kontrast med hur många män som finns nämnda i texten, är det fyra kvinnor i 

jämförelse med 117 män. Ohlander konstaterar även att det inte finns en enda kvinna nämnd i 

Sveriges historia under denna tid. Hon konstaterar att det inte namngivs några svenska kvinnor efter 

1700-talet. Jämfört med män efter perioden 1700-talet och framåt, där 35 män finns namngivna i 

huvudtexten (Ohlander 2010, 18-19). 

  

Ohlander gör även en jämförelse mellan män och kvinnor som nämns i bokens marginalnotis. Det 

framgår att av de 117 namn som återfinns i marginalnotiserna är det enbart 20 kvinnor. Det nämns 

inga svenska kvinnor från perioden 1700-talet till nutid, medans det nämns sex svenska män. 

(Ohlander 2010, 21).  

  

Boken består även av bilder och illustrationer. Hon kommer fram till att det enbart är 21 kvinnor av 

de 222 personer som nämns. Det framgår även här att från 1900-talet och framåt finns det enbart 

fem kvinnor nämnda. Från 1700-talet och framåt nämns det enbart tre kvinnor i bilderna och 

illustrationerna. Då tillhör dessa gruppkonstellationer. De kvinnor som nämns efter 1900-talet, är 

inte namngivna för sina egna bedrifter, utan endast med på grund av att de icke-regerande 
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drottningar, hustrur och älskarinnor. Boken nämner även 41 konstnärer, vilket enbart är bestående 

av män (Ohlander 2010, 23).  

 

Ohlander undersöker även de ”anonyma” människorna i boken. Detta delar hon upp i 

marginalnotiser, bilder och kvinnor i huvudtexten. I marginalnotiserna är det lite kvinnor som 

nämns. Här är det bara suffragetterna och häxprocesserna som nämns. Manliga grupper som nämns 

är däremot fler. När hon undersöker hur många ”anonyma” kvinnor som syns på bild i boken är det 

30 av sammanlagt 200 bilder. Även fast det är mer kvinnor med på bild i avsnittet är det ändå en 

överrepresentation av män (Ohlander 2010, 26-28).   

 

Den tredje indelningen av ”anonyma” människor, väljer Ohlander att dela in i 12 kategorier och en 

av dem är hur kvinnor nämns i slutet av 1800-talet. I det avsnittet nämns att kvinnans roll ändras 

från det agrara samhället till det industrialiserade samhället. Kvinnan får nya arbetsroller, ökad 

frihet och jämställdhet. Ohlander reagerar på att författaren nämner att kvinnor börjar utföra 

dubbelarbete; kvinnor sköter både de jobb som finns på arbetsplatsen och även hushållssysslor. 

Detta är inget nytt för industrialiseringen utan en återkommande tema för kvinnor, vilket Ohlander 

problematiserar. Det nämns fackförbund i huvudtexten, men det är enbart manliga fackförbund. I 

huvudtexten framgår det att ogifta kvinnor blev myndiga i viss ålder, medan det inte finns skrivet 

när gifta kvinnor blev det (Ohlander 2010, 32-33).   

 

 

1.4.2  Förhistorien utifrån genus och kulturellt minne: Kontinuitet och förändring i 

svenska läroböcker under 1900-talet och början av 2000-talet 

 

Den andra studien som berör läroböcker i historia och genus är en licentiatavhandling av Lena 

Almqvist Nielsen. I denna avhandling undersöker författaren texter ur 34 böcker som berör den 

nordiska förhistorien. Detta innebär perioderna stenålder, bronsålder, järnålder och vikingatiden. 

Syftet med studien var att undersöka hur den tematiska perioden har skildrats och förändrats under 

1900-talet och början av 2000-talet. Detta görs för att se om det skett en förändring i det kulturella 

minnet och genus (Almqvist Nielsen 2016, 112). Det som blir mest relevant för den här uppsatsen 

är hur genus har förändrats över tiden.   
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I avhandlingens resultat återger författaren de genusroller som fanns beskrivna i de undersökta 

böckerna. Hon börjar med att beskriva i tidigt 1900-tal hur läroböckerna utformade manligt och 

kvinnligt efter fasta könsroller. Kvinnors arbetsuppgifter beskrivs som uppgifter som gjordes 

närmast hemmen så som bärplockning och matlagning. Männens arbetsuppgifter beskrivs som 

uppgifter utanför hemmets sfär. Nielsen menar även att mängden av detaljerade beskrivningar 

angående könen skiljde sig åt avsevärt. Männens arbetsuppgifter fick detaljerade beskrivningar och 

berättelser. De beskrivs ingående i rollen som krigare, jägare, beskyddare och fiskare. Kvinnors 

beskrivningar var avsevärt mindre detaljerade och ibland nästan osynliga.  

Hon menar att detta överensstämmer med Yvonne Hirdmans genuskontrakt, där mannen sågs som 

försörjaren och kvinnan den som stannade hemma. Nielsen beskriver detta som en kanon över 

läroboks period 1900-talet och 2000-talet (Almqvist Nielsen 2016, 125-126). 

 

Nielsen visar att människors egenskaper lyfts fram tydligare när läroböckerna ändrar tematisk 

period och landar i vikingatiden. Mäns egenskaper beskrevs i mycket mer detaljerat. De beskrevs 

som äventyrliga och tappra. Medan beskrivningen av kvinnor bara fick en egenskap och det var att 

vara trogen sin man (Almqvist Nielsen 2016, 126).   

 

Med tidens lopp synliggörs kvinnornas roll i böckerna. Detta på grund av externa händelser. Hon 

syftar på den amerikanska medborgarrättsrörelsen, som visar kvinnor som en marginaliserad och 

utsatt grupp som behövde lyftas fram. Kvinnor blev allt mer tydliga i böckerna, men det som skrevs 

om kvinnor var fortfarande klassiska könsroller och framställdes som passiva i jämförelse med män. 

Nielsen konstaterar att den arkeologiska forskningen under 1970-talet, försökte att ge en mer 

fullständig bild av förhistorien genom att försöka förstå vad som var manligt och kvinnligt under 

förhistorien. Detta märktes även i läroböckerna, då mäns roller tonades ner och kvinnans lyftes upp 

(Almqvist Nielsen 2016, 126-127).  

 

Hon skriver att det är under senare tid, 1988-2010, som läroböckerna blir mer jämställda i sin 

beskrivning av män och kvinnor. Kvinnor ses nu i mer positiv dager i böckerna. Arbetsuppgifterna 

centrerar dock fortfarande vid hemmet, men arbetsuppgifterna ges en mer likvärdig ställning till 

mannens. Nielsen skriver även att könsrollerna luckras upp mer och män kan framställas som att 

utföra typiska kvinnliga uppgifter och vice versa (Almqvist Nielsen 2016, 128).   
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1.4.3  Kunskap som befrielse? En metaanalys av svensk forskning om jämställdhet 

och skola 1969–2009  

 

I uppdrag av DEJA (Delegationen för jämställdhet i skolan) har Fredrik Bondestam författat en 

rapport om forskning kring jämställdhet och skola i Sverige. Rapportens syfte är att analysera de 

forskningsmetoder som ligger till grund för kunskap och de förbättringar som syftar till en mer 

jämställd skola. I rapporten analyserar han 1505 publikationer under åren 1969-2009 (Bondestam 

2010, 7-8). 

 

Bondestam delar in analysen i flera olika delar och perspektiv, men den som blir mest relevant är då 

han analyserar jämställdhet och läromedel. Den första publikation han analyserar, är en studie i från 

1969 av Inger Fredriksson, i vilket hon granskar förhållandet mellan läroplan och läromedel och 

även diskutera fram förbättring för att läroböckerna skall kunna uppnå läroplanens intentioner. 

Detta beskriver författaren utifrån ett jämställdhetsperspektiv, där hon påpekar att det saknas texter 

och innehåll, som problematiserar de typiska könsrollerna. Även att böckernas material har övergått 

till att använda könsneutrala uttryck, men har kvar givna uppfattningar om könen utan att ifrågasätta 

dem. Fredriksson ger även förslag på hur könsroller och normer kan diskuteras för att nå förändring. 

Detta ses som problematiskt enligt Bondestam, då Fredrikssons analys, till vissa delar, ansågs som 

orealistisk av skolöverstyrelsen. Bondestam påvisar att förändringar sker långsamt och över lång tid 

(Bondestam 2010, 48-50).  

 

I en följande analys, i vilket han påpekar att det har gått fyra decennier sedan en studie om 

jämställdhet och läromedel gjordes. I denna studie, vilken är beställd av skolverket, undersöker de 

läroböcker för grund- och gymnasieskolan och hur de behandlar frågor: ”som rör kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder ”(Bondestam 50).  

Bondestam påpekar att det inte finns några statliga styrmedel för läroböcker vid den här tiden och 

informellt ges det ut definitioner och kategoriseringar som läroboksförfattarna kan förhålla sig till. 

Det återfinns heller inga krav på att studien ska ge förslag på förbättringar i området utan innehålla 

enbart beskrivna uppfattningar kring det läget. Bondestam menar att forskarnas tillvägagångssätt 

och resultat har gemensamma drag, då de analyserar ”specifika relationer mellan normer eller 

stereotyper och deras diskriminerande effekter” (Bondestam 2010, 52) och att forskarnas lyfter 

fram ”avvikelser till skillnad från outtalade normer ” (Bondestam 2010, 52). Forskarna påpekar 
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även att det fanns en överrepresentation av män och att en manlig norm råder. Bondestam påpekar 

även att forskarna i studien har konsensus kring studiens problemformulering och menar på att 

läromedlen som undersöktes hade i kontrast med läroplanen en diskriminerande karaktär i olika slag 

(Bondestam 2010, 52-53). 

 

För att se helhetsbilden av de två studierna, menar Bondestam att de försöker få bort uppfattningar 

från det som kan uppfattas som enskilt, avvikande och ett utmärkande av skillnader i gestaltningen 

av människor i läroböcker. Han menar istället att fokus har lagts på kritik av normer, könsroller och 

stereotyper. Bondestam menar även att det senare forskningsfokuset har lagts på att undersöka 

läromedel för att se om de överensstämmer med den rådande läroplanen (Bondestam 2010, 52-53). 

 

1.4.4 Den politiska läroboken: Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska 

och finländska läroböcker under Kalla kriget  

 

I Janne Holméns avhandling Den politiska läroboken: Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, 

svenska och finländska läroböcker under Kalla kriget gör han läroboksanalys om de tre ländernas 

utrikespolitik har fått konsekvenser för hur de två supermakterna USA och Sovjetunion beskrivs i 

läroböcker. I sin avhandling anser Holmén att det är läroboken som är den största faktorn till hur 

undervisningen formas. Detta utifrån ett flertal faktorer, så som outbildade lärare och 

nyexaminerade tenderar att förlita sig på läroböcker. (Holmén 2006, 24) 

 

Han nämner sex stycken olika faktorer som ligger till grund för hur läroböckerna är utformade. Den 

första är att använda fakta ifrån forskningen, vilket innebär att de som använder sig av läroböcker 

förväntas att de ska vara sanningsenliga. Holmén problematiserar detta genom att nämna det snäva 

urval som används och hur det kan leda till att olika händelser kan få olika perspektiv och att 

information kan utelämnas. Även att de båda supermakterna gav ut ofantliga mängder information 

som kunde vara svårtolkade. (Holmén 2006, 25) Den andra är de som producerar läroböcker; 

författare och bokförlag. Både författare och bokförlag kan ha olika åsikter som kan styra vilket 

innehåll som hamnar i läroböckerna. Holmén tycker detta är en viktig faktor för hur läroböckerna 

utformas. Den tredje är statens inverkan på materialet. Där statens styrning av läroplan och 

granskning av böcker har lett till läroböckernas utformning. Detta har oftast gjort så att de 

överensstämmer med landets utrikespolitiska hållning. Den fjärde handlar om vilken efterfråga 
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läroböckerna har. Detta handlar om vad lärarna eftersträvar och överensstämmer med deras åsikter. 

Detta kan skilja mellan lärare och skolor, vilket kan bidra till att olika läroböcker skrivs med olika 

material beroende på vilken klientel den har. Den femte är vilket samhällsklimat som råder i de 

olika samhällena; alltså de uppfattningar som både lärare och läroboksförfattare kommer ifrån. 

Detta kan variera beroende på vilket land och vilket samhällsklimat som råder. Den sjätte handlar 

om lärobokstradition och vilken inverkan den kan ha på produceringen och utformningen av nya 

läroböcker. Vilket Holmén poängterar att läroboksförfattare oftast är konservativa i deras syn på 

stoff i nya läroböcker och att det går trögt att ändra uppfattning om vad som ska ändras. (Holmén, 

2006 25-26) 

 

Holmén kommer fram till att den utrikespolitiska förhållningsätten har påverkat hur de olika 

länderna väljer att beskriva händelser i läroböcker. Till exempel Finland som var nära granne till 

Sovjetunionen och där utrikespolitiken skulle skapa förtroende för sin granne, återspeglas i de 

läroböcker ifrån Finland, där läroboksmaterialet visade välvilja mot Sovjetunionen, men också att 

mindre kritik gavs åt USA. I Sverige speglar den neutralitetspolitik som rådde i landet också de 

läroböcker som gavs ut. Men i Norge hade den utrikespolitiskahållningen nästan ingen påverkan på 

hur läroböckerna blev utformade, eftersom att Norge var med i NATO behövdes det inte visa någon 

välvillighet mot de två supermakterna. (Holmén 2006, 331) 

 

Holmén kommer även fram till att läroböcker är ytterst känsliga emot det samhällsklimat som råder 

i landet. Han nämner att det är de politiska svängningarna som styr vad som skrivs i läroböckerna. 

(Holmén 2006, 333) 

1.5 Analysram 

 

Denna del av uppsatsen inriktar sig på att förklara vilken analys som kommer användas i uppsatsen.  

För att förstå hur den valda analysen används i uppsatsen, ges det en grund i vad en diskursanalys är 

och vilka delar av analysen som används i uppsatsen.   

  

1.5.1  Diskursanalys 

 

Analysmetoden i arbetet tar sin utgångspunkt i diskursanalys.  
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Begreppet diskursanalys kan ha flera olika perspektiv, beroende på vad som skall undersökas. Det 

finns allt i från lingvistisk pragmatik, där språk både i tal och i skrift förstås med en annan mening 

än den som är yttrad. Alltså talesätt eller jargong. Det finns även diskursanalys i skrift vilket 

undersöker skillnaden i det kulturellt bundna skrivna språket (Paltridge 2012, 4). Men den typen av 

diskursanalys som detta arbete kommer använda sig av är den samhällsvetenskapliga 

diskursanalysen. Det innebär att det skrivna och talade språket är en social konstruktion av den 

värld vi lever i. Alltså att språket skapar olika diskurser, som i sin tur är formade av sociala 

företeelser som sedan ändrar språket till en ny diskurs (Paltridge 2012, 9).   

 

När diskursanalys används, är grunden hämtad från konstruktionismen. Med konstruktionism 

menas att den värld som människan lever, är socialt konstruerad och även den kunskap som 

människor innehar. Detta syftar på att kunskap aldrig kan ”avspegla en entydlig verklighet” 

(Börjesson och Palmblad 2007, 9). Det som avses är att när forskning bedrivs inom vilket fält som 

helst, kan forskaren bara se igenom visst antal diskursiva raster. Dessa diskurser skapas genom 

språk, vilket beskrivs av Börjesson och Palmblad:”Genom att namnge ting, grupperingar eller 

händelser, har sammanhang skapats - verkligheten har producerats.”(Börjesson och Palmblad 2007, 

10). Därför kan flera olika sammanhang och företeelser beskrivas på olika sätt och ur olika 

perspektiv med hjälp av språket och den diskursram som den innefattar. Det finns ingen egentlig 

hållning i något sammanhang, då språket för med sig diskurser som i sig innehåller en till viss del 

färdig bild av händelser. Alan Bryman (2001, 347) menar att en konstruktionistisk diskursanalys har 

sitt fokus på det som yttras, inom den grupp medlemmar som studeras och den verklighet som 

formas utav den tolkning som sker.    

 

Diskursanalys går även att använda vid analys av historieskrivning. Eftersom historien är 

perspektivbunden, blir historieskrivningen färgad av den samtid som existerar nu. Börjesson och 

Palmgren benämner det såhär: ”Som sådan är de alltid selekterade framställda ur något perspektiv 

och någon position. Detta gör samtidsinriktningen central för diskursanalytikern, med inriktning på 

frågan om hur historia används och presenteras. Vilka berättar typer är gångbara i olika 

sammanhang?” (Börjesson och Palmblad 2007, 11) 

 

1.5.2  Kritisk Diskursanalys 
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Syftet med den kritiska diskursanalysen är att belysa den roll som diskurser skapar och upprätthåller 

ojämna maktförhållanden emot undertryckta samhällsgrupper. Den fungerar alltså i att påvisa hur 

diskurser kan ligga till grunden för orättvisa. 

 

Inom den kritiska diskursanalysen finns det olika karaktärsdrag, enligt Jörgensen. De karaktärsdrag 

som är mest relevanta för uppsatsens undersökning finns beskrivna nedanför. 

 

 

Social och kulturella strukturer som har lingvistisk och diskursiv karaktär. 

 

Inom detta fält finns det något som kallas diskursiv praktik, vilket innebär att det produceras texter 

och dessa konsumeras genom tolkning och mottagande av dessa texter. Detta skeende ses som 

social praktik, vilket innebär att dessa texter formar den sociala världen som vi lever i, men även 

skapar sociala relationer och sociala identiteter. När diskursiv praktik används i vardagen skapas 

social och kulturell reproduktion och förändring med förutsättning att det finns fenomen i samhället 

som inte har diskursiv karaktär. Det syfte som diskursanalys har i detta anseende att belysa 

lingvistisk-diskurs inom sociala och kulturella fenomen som leder till förändringsprocesser 

(Jörgensen och Philips 2000, 67). 

 

 

 

Kritisk forskning 

 

Likt inriktningen på ideologi utgår den kritiska diskursanalysen inte i från en neutral politisk 

ställning, utan den används som ett angrepps metod som är politiskt engagerat för social förändring 

i samhället. Den största avsikten med att forska med denna metod är att den ska användas för att 

”avslöja den roll som en diskursiv praktik spelar för att upprätthållandet av ojämlika 

maktförhållanden.” (Jörgensen och Philips 2000, 70). 

 

1.5.3.  Bruket av diskursanalys i min egen studie 

 

Användandet av diskursanalys i studien kommer att inrikta sig på att hitta mönster i det material 
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som ligger till grunden för undersökningen. Det vill säga att uppsatsens fokus blir till att hitta hur 

författarna av läroböckerna väljer att beskriva kvinnor och män i de olika historiska skeendena. 

Tanken med diskursanalysen är att finna vilken eller vilka sorters diskurser som finns i 

läroböckerna, med utgångspunkten ifrån hur kvinnor och män beskrivs och i vilka sammanhang de 

skrivs fram i böckerna. Eftersom att det är böcker som uppsatsen fokuserar på, används 

diskursanalysen för att analysera textstycken. Då två stycken läroböcker med 15 års mellanrum 

används för att se om det finns diskursiva skillnader mellan dem.  

 

Uppsatsen kommer inte att undersöka andra diskurser som finns utanför dessa två böcker eller i 

samhället eller diskurser som påverkar de diskurser som hittats i läroböckerna. Anledningen till att 

inte inkludera dessa är att uppsatsens bredd blir alldeles för stor och även att det kommer vara 

alldeles för tidskonsumerande att ta inkludera andra styrande diskurser i denna c-uppsats.   

 

1.5.4  Analysinstrumentet kopplat till teoretisk ram   

 

Den kritiska diskursanalysen syfte, i denna studie, är att se vad författarna förmedlar, i form av text, 

i läroböckerna, detta innebär att undersöka hur texterna är utformade; vad väljer de att skriva om 

och hur skriver de om människorna. Själva kärnan i studiens kritiska diskursanalys, är att ifrågasätta 

den bild som författarna har valt att presentera i beskrivning av manligt och kvinnligt i historien. En 

första uppgift är att kartlägga den diskurs som finns beskriven i läroböckerna. Eftersom att den 

valda teorin är en kritisk diskursanalys blir det till att sammanställa mönster, för att belysa den 

diskurs som används i dessa böcker, kommer följande frågor att utgöra analysinstrumentet; att 

undersöka om det finns en ojämn representation av de båda könen eller enbart ett, vilket sätt väljer 

författarna att beskriva kvinnor och män, i vilka sammanhang, vilka konsekvenser fanns det i att 

vara man och kvinna, finns det något de enbart tillskriver det ena könet? Studien kommer enbart att 

inrikta sig på den historia som texterna är en del av, samt konsumtion, det vill säga elevers lärande.  

 

Urvalet av texter skall innehålla beskrivning av människor, deras livssituation, arbeten, social klass 

och kön etc. Studien undersöker hur författarna väljer att beskriva och tillskriva de två könen, i form 

av beskrivningar av olika livssituationer. Genom att undersöka de texter med ovannämnda kriterier, 

är syftet att finna ett övergripande mönster där författarna väljer att beskriva de två könen.   
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1.5.5  Konkretisering av analysverktyget 

 

I denna del beskrivs hur analysverktyget, rent konkret, används i studien. För att kunna välja ut ett 

textstycke som är lämpad för studien behövs det kriterier. Kriterierna är följande: de ska innehålla 

människor, dessa människor skall vara beskrivna utifrån deras livs- och arbetssituation eller 

benämnas vid kön. När ett textstycke är valt, skall kritiska frågor ställas till texten. Dessa frågor är 

valda i förhand och används på varje textstycke. De frågor som ställs är följande: Vilka 

konsekvenser är beskrivna från deras arbets- och livssituation och arbetsliv? Beskrivs deras arbets- 

och livssituation som allvarliga/farliga? Beskrivs dessa människor som förtryckta? Om de är 

förtryckta, benämns dessa människor som direkt förtryckta eller är de indirekt? Nämns könen 

separat eller står de i relation till varandra när de beskrivs? För att visa hur analysen används, 

kommer ett exempel användas där både livssituation, arbetssituation och kön förekommer. Detta 

exempel är följande: 

 

 I det gamla bondesamhället skulle kvinnan utan klagan tjäna mannen och föda hans barn. I den svenska lagen 

 uttrycktes detta så att både gift och ogift kvinna skulle stå under förmyndare. Kvinnan hade t.ex. inte rätt att 

 själv ta  hand om sin egendom. I det naturahushållande samhället hade kvinnan ändå en position som en viktig 

 del i arbetslaget på bondgården. (Bergström, Löwgren och Almgren 1996, 230) 

 

I detta textstycke benämns både kvinnor och män. De börjar stycket med att ge en beskrivning av 

kvinnan, i vilket författarna väljer att beskriva kvinnan i relation till mannen. Kvinnan står alltså 

inte fristående i beskrivningen, då hon beskrivs som att hon skall ”tjäna mannen och föda hans 

barn”. Detsamma gäller understående mening, där ”både gift och ogift kvinna skulle stå under 

förmyndare” (Bergström, Löwgren och Almgren 1996, 230), i vilket kvinnan också står i relation 

till mannen. Beskrivningen av deras livs-och arbetssituation är också beskrivet i hur det var att vara 

kvinna under tiden, vilket även omfattar vilka konsekvenser det fanns. De konsekvenser av att vara 

kvinna enligt texten beskrivs som allvarliga då hon inte kan ärva och står i tjänst under det manliga 

könet. Detta beskriver även att kvinnorna i det här stycket är förtryckta. Detta förtryck är direkt 

kopplat till kvinnan och inte indirekt, eftersom att det är enbart hon som blir förtryckt och inte 

genom någon annan. 
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1.6 Metod 

 

Studien kommer att genomföras med en kritisk diskursanalys av texter i två läroböcker. Den kritiska 

diskursanalysen är en kvalitativ metod. Med detta menas att forskare försöker förstå den miljö som 

de undersöker utifrån deltagarnas tolkning av den sociala verkligheten (Bryman 2001, 250). 

Kvalitativ metod är även teorigenererande utifrån sitt forskningsresultat. Detta innebär att empirin 

tolkas och utifrån den kan teori genereras (Bryman 2001, 249). Till skillnad från kvantitativ metod 

som inriktar sig på numeriska data använder kvalitativ med av språk (Bryman 2001, 77).   

 

Undersökning baseras på tolkning av texter och har därmed ett hermeneutiskt synsätt.  Hermeneutik 

innebär att förstå människor och deras livssituation genom tolkningar av tal, text och människors 

handlingar. Forskare som använder ett hermeneutiskt synsätt ser och tolkar forskningsobjekt utifrån 

sin egen förförståelse. Förförståelsen innebär den kunskap, de intryck, känslor och idéer som 

forskaren besitter används för att få en helhetsförståelse av det som undersöks (Patell och 

Davidsson 2003, 28-29). Eftersom undersökningen inriktas på hermeneutik och kritisk 

diskursanalys av texter, är det viktigt att framhäva de kriterier som avgör undersökningens kvalité. 

Dessa kriterier är validitet och reliabilitet.  Kvalitativ forskning vilar inte huvudsakligen på mätning 

av begrepp, utan tolkar det material som forskaren närmar sig (Bryman 2001, 257). Kriteriet 

validitet används för att se om det som mäts i en undersökning verkligen mäter det som 

undersökningen syftar till (Bryman 2001, 88). Reliabilitet syftar på hur pålitligt tillvägagångssättet 

har varit i att mäta det som undersökningen skulle mäta (Bryman 2001, 86). Därför är det viktigt att 

validitet och reliabilitet anpassas. Den validitet som används i detta arbete är extern validitet, vilket 

innebär i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras och appliceras på andra situationer och 

sociala miljöer (Bryman 2001, 258). Därför är det viktigt att konkretisera det analysinstrument som 

används i undersökningen för att ge god reliabilitet. Vilket innebär att uppsatsen skall kunna 

replikeras (Bryman 2001, 257). Detta har även sina nackdelar, eftersom undersökningen vilar på ett 

hermeneutiskt synsätt, där min förförståelse används för att tolka det material som insamlats. På 

grund av konkretisering av analysramen går det inte att ta för stora friheter i insamlandet och gör 

den pålitlig.      
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1.7 Material 

 

Själva undersökningen i uppsatsen grundar sig i en kritisk diskursanalys av två stycken 

historieläroböcker som inriktar sig på gymnasieskolan. Böckerna heter Alla tiders historia A och är 

utgivna 1994 respektive 2006. Anledningen att använda dessa böcker till undersökningen, var att 

jag själv använde dessa böcker under min skolgång. Dessa böcker har även använts när jag var ute 

på mina VFU perioder. Bokens användningsgrad finns även benämnd i en artikel av författaren 

Göran Hägg. Där skriver han om just Alla tider historia och I artikeln nämnar han att Gleerups Alla 

tiders historia har dominerat marknaden av historieläroböcker (Hägg 2004). Därför är det också 

intressant att undersöka dessa böcker, då de har lästs och använts av många.   

 

Det som ligger till grund för undersökningen, är två kapitel i böckerna som behandlar samma ämne; 

Industri och demokrati i norden 1994 och Industrialisering och demokratisering i Sverige 2006. 

Dessa två kapitel används i undersökningen eftersom att kapitlen har en stor mängd textstycken 

med både män och kvinnor. Avgränsningen är även gjord inom detta område, eftersom att det är 

under den här tiden som kvinnor tar större plats i samhället och detta är intressant att undersöka 

eftersom att ger mer underlag för uppsatsen och även hur författarna väljer att beskriva de båda 

könen. Uppsatsens avgränsning sker inom de två kapitlen, eftersom att det är en c-uppsats och det 

hade krävts mer tid för att gå igenom böckerna än vad som fanns.  
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2 Resultat 

 

Undersökningen som uppsatsen vilar på, består av två läroböcker i historia med namn Alla tiders 

historia A. Lärobokens två upplagor är från 1996 och den andra är ifrån 2006. Båda böckerna är 

inriktade på gymnasiet. Undersökningen är avgränsad till ett kapitel i vardera boken. Detta kapitel 

berör samma tidsperioder och geografiska platser i båda böckerna men har två olika namn; den från 

1996 heter Industri och demokrati i norden och 2006 upplaga heter Industrialisering och 

demokratisering i Sverige. Anledningen till valet av detta kapitel är att det sker en stor förändring 

både för kvinnor och för män, på grund av detta är det intressant att undersöka vad författarna väljer 

att beskriva om män och kvinnor. Dessa två böcker kommer att analyseras och konkretiseringen av 

analysen beskrivs i nästa del. 

 

         

 

2.1  Alla tiders historia A (1996) 

 

I den här delen av arbetet analyseras kapitlet industri och demokrati i norden i boken Alla tiders 

historia A. I detta kapitel är det stycket om kvinnor och män som analyseras. Till textstycket 

kommer sedan att ställas kritiska frågor, exempelvis: ”är det beskrivna könet nämnt i relation till det 

andra könet”, ”nämns konsekvenser av deras arbetssituation och livssituation?” och ”är det 

beskrivna könet förtryckt indirekt eller direkt?”.  

 

 

Inledningsvis återfinns ett textstycke som enbart beskriver män med betydelse för utvecklingen av 

den svenska industrialiseringen. De män som nämns, beskrivs enbart utifrån de uppfinningar som 

de konstruerat. Det återfinns inget om deras bakgrund, livssituation, eller arbetssituation. Däremot 

diskuteras konsekvenserna av deras uppfinningar. Dessa män tillskrivs även deras att uppfinningar 
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har haft stor betydelse för Sveriges industrialisering. Eftersom beskrivning av deras arbetssituation 

eller livssituation utelämnas, finns det inget som antyder att de är förtryckta. Dessa män är inte 

beskrivna utifrån deras relation till det andra könet; de beskrivs individuellt. (Almgren, Bergström 

och Löwgren 1996, 222). 

  

Första textstycket som både beskriver kvinnor och män, utgår ifrån den jordbrukande befolkningen. 

Författarna har valt att ta med detta stycke för att beskriva hur människor hade det inom jordbruket: 

 

 Särskilt mjölkningen av korna krävde att det ständigt fanns folk nära till hands. Ofta stod det så här i annonser: 

 'Gift stalldräng, vars hustru är villig att åta sig mjölkning erhåller plats.' Plikten att mjölka korna, vad som har 

 kallats 'den vita piskan', gjorde många statarhustrur till invalider. (Almgren, Bergström och Löwgren 1996,   

 226) 

 

I detta stycke benämns mannen enbart utifrån hans civilstatus, ingen förklaring av hur livet var för 

honom, inga konsekvenser utifrån hans arbetsliv eller arbetssituation. Däremot beskrivs männens 

livssituation relaterat till deras hustrur; på grund av de konsekvenser som deras hustrurs arbetsliv 

får. Män beskrivna i detta stycke blir indirekt förtryckta utifrån sitt egna arbetsliv, eftersom hustrun 

tog sådana jobb. Det återfinns inget att mannens situation skulle vara lika fatalt som kvinnans. 

Kvinnan framställs i relation till maken, på grund av att hon ses i bakgrunden av sin mans status. 

Först därefter efterfrågas hennes arbetskraft. Kvinnans konsekvenser är direkt beskrivna av både 

hennes livssituation och arbetsliv. Hennes arbetsliv ses allvarligare än mannens, då konsekvenserna 

av ett sådant arbetsliv kunde göra henne invalid. Därefter är inget nämnt om mannens situation. 

Arbetsförhållandena benämns som hårda för kvinnan; där finns ett sorts förtryck i form av ”den vita 

piskan”. Förtrycket är direkt, då det är kvinnan som i första hand blir utsatt.  

  

I följande textstycke benämns män på följande sätt ”I de små norrländska industrisamhällena kunde 

de arbetare som var ungkarlar få bo i usla kojor eller baracker med tio man i samma säng.” 

(Almgren, Bergström och Löwgren 1996, 227). Textstycket beskriver hur män, i detta fall 

ungkarlars livssituation, var dålig eftersom bostäderna beskrivs som ”usla”. Konsekvenserna av 

arbetslivet beskrivs enbart i form av deras bristfälliga bostadssituation. Männen beskrivs inte utifrån 

deras relation till det andra könet. Männen i det här stycket är direkt förtryckta, på grund av att de 

enbart ses som är förtryckta utifrån sin livssituation. 
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Både ett könsneutralt och kvinnoperspektiv beskrivs även i nästa kapitel och utgår ifrån de som blev 

drabbade av sjukdomar. Författarna skriver såhär: 

  

 Med tanke på de usla arbets- och bostadsförhållandena och de ganska dåliga kunskaperna om hygien och 

 smittsamma sjukdomar är det inte förvånande att sjukdoms- och dödstalen mätt med vår tids mått var tämligen 

 höga. Den stora sjukdomen bland fattigt folk var lungsot (tuberkulos), som ofta drabbade unga människor. 

 Spädbarnsdödligheten var hög och  många mödrar dog i barnsäng. (Almgren, Bergström och Löwgren 1996 

 227).  

 

Det första beskriver båda könen genom att benämna ”unga människor”; inget specifikt kön är 

beskrivet. Livssituationen här ses utifrån deras bostads- och arbetssituation och är beskriven som 

allvarlig för deras hälsa. Inget av könen står till relation av varandra i beskrivningen; de är 

individuella. Människorna i den här beskrivningen ses som förtryckta, på grund av deras livs- och 

arbetssituation. Den följande benämningen av stycket innefattar kvinnor. Deras livssituation 

benämns som allvarlig, eftersom att många riskerade att dö i barnsäng. Kvinnorna i stycket är inte 

beskrivna utifrån deras relation till det andra könet. Kvinnornas livs- och arbetssituation beskrivs 

också som allvarlig med fatala konsekvenser. Deras livssituation beskrivs som förtryckt då det inte 

fanns bättre möjligheter.                    

  

I underkapitlet kvinnan i industrisamhället ges en beskrivning av hur kvinnans ställning såg ut. 

Detta stycket är skrivet såhär: 

 

 I det gamla bondesamhället skulle kvinnan utan klagan tjäna mannen och föda hans barn. I den svenska 

 lagen uttrycktes detta så att både gift och ogift kvinna skulle stå under  förmyndare. Kvinnan hade t.ex. inte rätt 

 att själv ta hand om sin egendom. I det naturahushållande samhället hade kvinnan ändå en position som en 

 viktig del i arbetslaget på bondgården. (Almgren, Bergström och Löwgren 1996, 230) 

 

I detta textstycke nämns både kvinnor och män. De börjar stycket med att ge en beskrivning av 

kvinnan och författarna väljer att beskriva kvinnan i relation till mannen. Kvinnan står alltså inte 

individuellt i beskrivningen, då hon beskrivs att hon skall ”tjäna mannen och föda hans barn”. 

Detsamma gäller understående mening, där ”både gift och ogift kvinna skulle stå under 

förmyndare” (Bergström, Löwgren och Almgren 1996, 230), vilket kvinnan även står i relation till 

mannen. Beskrivningen av deras livs-och arbetssituation är också nämnt hur det var att vara kvinna 

under tiden, som även omfattar vilka konsekvenser som fanns. De konsekvenser av att vara kvinna, 
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enligt texten, beskrivs som allvarliga då hon inte kan ärva och står i tjänst till det manliga könet. Det 

beskrivs även att kvinnorna i det här stycket är förtryckta. Detta förtryck är direkt kopplat till 

kvinnan och inte indirekt, eftersom att det är enbart hon som blir förtryckt och inte genom någon 

annan.           

  

I samma underkapitel återfinns ett flertal textstycken som nämner både kvinnor och män. I nästa 

textstycke nämns kvinnor på det här sättet:  

 

 Med jordbrukssamhällets upplösning förändrades kvinnors situation framför allt i städer och tätorter. 

 Industrin tillhandahöll kläder och husgeråd. Ångbagerier, charkuterier och mejerier försåg hemmen med mat. 

 Detta innebar en begränsning av kvinnans gamla arbetsuppgifter. (Almgren, Bergström och  Löwgren 1996, 

 230-231) 

 

I det nämnda stycket står inte kvinnan i relation till mannen, utan är individuellt beskriven. En 

förklaring till de konsekvenser som bidrog i kvinnans vardag finns beskrivna i textstycket. De 

konsekvenser som finns nämnda är inte skrivna som allvarlig, men den största konsekvensen som 

finns beskriven är ”en begränsning av kvinnans gamla arbetsuppgifter.”, vilket uppfattas som en 

förändring, men inte i någon beskriven riktning. Kvinnan i det här stycket är inte förtryckt, men 

däremot hotad av förändring. 

  

Nästa textstycke är beskrivet utifrån arbetarklassens kvinnors perspektiv: 

 

 Arbetarklassens kvinnor hade för det mesta stora barnkullar, men de tog ändå arbete utanför hemmet för att 

 klara familjens försörjning. De åtog sig städning och trappskurning, bar tegel och tömde dasstunnor, 

 diskade flaskor på bryggerier eller sydde och pressade i textilfabriker. Många yngre kvinnor tog tjänst som 

 pigor i borgarhem. Kvinnor fick i lön nästan alltid bara hälften eller två tredjedelar av vad männen erhöll  för 

 samma slags arbete. (Almgren, Bergström och Löwgren 1996, 231) 

 

Arbets- och livssituationernas konsekvenser är beskrivna i detta stycke, där de nämner 

arbetarklassens kvinnors livssituation. Konsekvensbeskrivningen är utifrån varför de tog vissa 

sorters arbeten. Detta är förklarat av de ”stora barnkullar” som arbetarklassens kvinnor fick och de 

var tvungna att ta fysiska arbeten. Denna beskrivning av arbets- och livssituation är allvarlig, då de 

jobb de tog var tunga och ansträngande rent fysiskt. Konsekvenserna kan ses som rent allvarliga, då 

jobben inte var de enklaste och de var tvungna att ta dessa för överlevnadens skull; ”men de tog 
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ändå arbete utanför hemmet för att klara familjens försörjning.” (Almgren, Bergström och Löwgren 

1996, 231). Författarna nämner vilken lön de fick och beskriver kvinnans förvärvsarbete i relation 

till mannens. Kvinnans beskrivning i det här stycket är inte enbart nämnt utifrån hennes eget liv, 

utan den är beskriven i relation till mannen. Kvinnan är även beskriven som förtryckt, då hon i typ 

av arbete och lön står under både mannen och under det övre klasskiktet. Förtrycket är även direkt, 

eftersom kvinnan i det här fallet beskrivs som den enda förtryckta. 

  

I nästa textstycke beskrivs medelklassens kvinnor: 

  

 Medelklasskvinnornas situation var en annan. De kunde enligt tidens uppfattning inte ta  vilket arbete som 

 helst. De flesta var hemma, basade över pigorna, födde barn och var sin man till lags. De flickorna som inte 

 'blev gifta' hade det svårast. Få yrken stod öppna för  dem. De bodde ofta som besvärande påhäng hos 

 syster eller bror, kanske sysselsatta med att  virka, spela piano eller lära syskonbarnen läsa. Råkade en ogift 

 kvinna bli med barn ansågs det som ett 'öde värre än döden'. Vid mitten av 1800-talet var antalet ogifta 

 kvinnor i åldern  25-40 år mycket stor i Sverige, och nära hälften av de barn som föddes i Stockholm hade 

 ogifta mödrar. (Almgren, Bergström och Löwgren 1996, 231) 

 

Av författarna beskrivs arbets- och livssituationen för kvinnorna i det här stycket som allvarliga. 

Detta på grund av att deras ställning inte gav dem möjlighet till att råda över sina egna liv, i form av 

val av arbete och familj. Även ett direkt förtryck är beskrivet i textstycket och kvinnorna nämns 

utifrån det normsystem som råder under tidsskildringen. Detta beskrivs både utifrån deras 

arbetssituation och utifrån livssituation. Eftersom att de inte kunde ta vilka jobb som helst, beskriver 

författarna ett normsystem som hindrade dem frihet. Denna brist på frihet är även beskriven utifrån 

deras livssituation; kvinnorna fick inte välja att älska de de ville älska och även civilstatus och barn 

går ihop i det normsystem som författarna beskriver. Författarna nämner även att ogifta kvinnor 

sågs som ”besvärande påhäng hos syster eller bror”, här beskriver författarna ett direkt förtryck och 

även ett indirekt förtryck. Det direkta förtrycket kommer i form av att kvinnor inte kunde vara 

myndiga, vilket ger kvinnan en förtryckt ställning. Det indirekta förtrycket är nämnt, i detta fall, hos 

mannen eller brodern, eftersom samhällets normer tvingar honom att ta emot sin omyndiga syster. 

Kvinnan är även beskriven som förtryckaren i detta stycke, då hon förtrycker andra kvinnor. 

Eftersom hon ”basade över pigorna”, ses hon som förtryckare som också blir förtryckt, med 

exemplet ”var sin man till lags”. Beskrivningen av kvinnan i detta textstycke är till stor del i relation 

till mannen. Med exemplen ”var sin man till lags”, ”ogifta kvinnor” och som nämnt ovan 
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”besvärande påhäng hos syster eller bror” är kvinnan beskriven utifrån mannen. 

  

I nästa textstycke fortsätter författarna att beskriva kvinnans situation i det rådande samhället: 

 

 Under senare hälften av 1800-talet öppnades flera utbildningsvägar för kvinnor, t.ex. folkskoleseminarier  och 

 sjuksköterskeskolor. De fick rätt att avlägga studentexamen vid privata läroverk, och därmed blev det också 

 möjligt för dem att studera vid universitet. Men det dröjde till 1920-talet innan de statliga högre allmänna 

 läroverken öppnades för flickor. Det blev också möjligt för kvinnor att inneha lägre statstjänster, bl.a. inom 

 telegraf och postverken. (Almgren, Bergström och Löwgren 1996, 231-232) 

 

I det nämnda stycket beskrivs konsekvenserna av kvinnornas arbets- och livssituation som en 

progression av samhällsklimatet. De konsekvenser av att vara kvinna beskrivs som begränsade, på 

grund av den tillgänglighet till utbildning som författarna beskriver. Det nämns även framsteg i 

form av utökad tillgänglighet. Konsekvenserna i det här textstycket beskrivs som mindre allvarliga, 

på grund av att livssituationen ses i en positiv utveckling, även om det finns begränsningar. 

Kvinnorna i det här stycket beskrivs inte i relation till mannen, utan nämns individuellt, men de 

beskrivs ändå till den grad att de är begränsade utifrån den samhällsnorm som existerar; i vilket 

mannen är den som får tillgång till utbildningen. Kvinnorna i det här stycket är direkt förtryckta, 

eftersom att de är begränsade till vissa sorters utbildningar, men det nämns också en progression 

vilket hämmar förtrycket.  

  

I nästkommande textstycke, vilket också är del av samma underkapitel, fortsätter författarna att 

beskriva kvinnornas situation. Situationen beskrivs ur ett politiskt perspektiv: 

 

 I början av 1900-talet gällde kvinnornas kamp främst rösträtten. De politiska partierna i  Sverige var inte så 

 starkt engagerade för kvinnlig rösträtt, men kvinnorna kämpade vidare med demonstrationer, 

 propagandaskrifter och uppvaktningar. 1907 överlämnades en skriftlig begäran med över 100 000 

 namnunderskrifter till riksdagen. I samband med de stora rösträttsreformerna 1918-1921 fick kvinnorna i 

 Sverige allmän och lika rösträtt – till sist bland de nordiska länderna. (Almgren, Bergström och Löwgren 1996, 

 232) 

 

I textstycket beskriver författarna livssituationen för kvinnor och de konsekvenser som fanns. De 

konsekvenser som beskrivs är att könet begränsar deras möjlighet till att ta del av den demokratiska 

processen. Denna konsekvens är allvarlig, eftersom de inte kunde vara lika delaktiga i samhället 
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som mannen. Kvinnorna i det här textstycket är direkt förtryckta, eftersom att de inte har möjlighet 

att ta del av samhället. Kvinnorna är heller inte beskrivna i relation till det andra könet, då de nämns 

individuellt. Textstycket beskriver även en progression i möjligheter och rättigheter för kvinnor.  

  

I nästa textstycke nämner både kvinnor och män. I det benämnda textstycket beskriver författarna 

rösträtt hos män och kvinnor, ”Ungefär en fjärdedel av männen hade ingen egen skattesedel och 

utestängdes således från rösträtten. Kvinnorörelsen hade arbetat hårt för att också kvinnor skulle få 

rösträtt, men riksdagen brydde sig inte.” (Almgren, Bergström och Löwgren 1996, 235) 

Livssituationen för både kvinnor och män finns beskrivna i detta textstycke. Konsekvenserna nämns 

som allvarlig på olika sätt. För männen är konsekvenserna allvarliga då de inte fick rösta på grund 

av sin ekonomiska situation. Kvinnornas, i detta falt, är också allvarligt då deras livssituation 

nonchaleras, eftersom riksdagen inte brydde sig. Varken männen eller kvinnorna är beskrivna i 

relation till varandra. Både männen och kvinnorna är direkt förtryckta utifrån vad som nämns i 

textstycket. 

 

 

 

 

2.2   Alla tiders historia A (2006) 

 

Denna del avhandlar den andra historieboken Alla tiders historia A i kapitlet: Industrialisering och 

demokratisering i Sverige. Likt analysen på den förra boken från 1996, ställs det kritiska frågor till 

textstycken. Frågorna är desamma som förra boken. De frågor som ställs kommer att diskutera varje 

textstycke och förklara vad texten beskriver.  

 

Inledningsvis har denna upplaga av boken inte lika många inslag av livet hos kvinnor och män. Det 

första textstycket där något av könen nämns, i detta fall det kvinnliga, handlar om medelklassens 

kvinnor: 

 

 Bland familjens medlemmar intager naturligtvis husfadern det första rummet. Då utan honom dessa 

 medlemmar ej skulle existera, är det blott blott hans obestridliga rätt att främst  af alla blifva betjenad och 

 tillgodosedd. Och det är husmoderns oeftergifliga skyldighet att vaka öfver att hennes make af alla i 
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 huset blifver ansedd som den förste och förnämste […] om han fordrar att främst af alla blifva åtlydd och 

 betjenad är detta helt enkelt hans rättighet.  Mången eljest god man blir om […] han får väna på sin middag, 

 sin morgontidning; om hans rock icke är borstad, hans tändsticksask icke på sin plats; om rullgardinerna äro 

 snedt uppdragna, om pianot står öppet, om huspigan går i nedkippade skor …  (Almgren, Bergström och 

 Löwgren 2006, 241) 

 

I detta textstycke beskriver författarna en handbok om hushållet i slutet av 1800-talet. Det framgår i 

beskrivningen att konsekvenserna av kvinnornas livssituation, var att kvinnan i hushållet var den 

som hade största ansvaret att stå sin man till lags. Detta är en allvarlig konsekvens av att vara 

kvinnan under denna tid, eftersom hon lever sitt liv efter sin egen make. Kvinnan i det här stycket är 

beskriven i relation till sin man; ”Och det är husmoderns oeftergifliga skyldighet att vaka öfver att 

hennes make af alla i huset blifver ansedd som den förste och förnämste”. Kvinnan beskrivs enbart i 

hennes roll som ”betjänt” åt sin make. I denna beskrivning framgår det tydligt att kvinnan är 

förtryckt, då hon kommer i andra hand efter mannen. Kvinnan i den här texten nämns som direkt 

förtryckt, eftersom hon blir tvungen att stå sin man till lags och inte tvärtom. Mannen är individuellt 

beskriven. Konsekvenserna av mannens arbets- och livssituation beskrivs inte som allvarliga. 

Mannen är beskriven som förtryckaren och inte den förtryckte, eftersom att han står över kvinnan i 

stycket.  

  

Författarna fortsätter att beskriva både män och kvinnor i nästkommande stycke:  

 

 De flesta medel- och överklasshustrur förvärvsarbetade inte utan styrde och ställde i det  egna hemmet. 

 Hembiträdet eller hembiträdena – kokerskan, barnjungfrun, husan, pigan – var ofta en förutsättning för att 

 man skulle kunna visa upp ett perfekt hem. (Almgren, Bergström och Löwgren 2006, 241) 

 

Kvinnorna beskrivna i ovanstående textstycke är nämnda på olika sätt. De utgår i vilken social klass 

de tillhör, vilket ger dem olika utgångspunkter. Medel- och överklass kvinnornas arbets- och 

livssituations konsekvenser beskriver en skillnad i kön och klass, då de inte förvärvsarbetade. Detta 

till skillnad från arbetarklassens kvinnor som nämns som förvärvsarbetare. Medel- och överklass 

kvinnorna beskrivs i detta stycke som direkt förtryckta, eftersom de inte kan förvärvsarbeta. 

Arbetarklassens kvinnor nämns som direkt förtryckta, även fast de hade möjligheten att arbeta, var 

de även underställda kvinnan i hushållet där de jobbade. Kvinnorna i det här stycket är inte 

beskrivna utifrån det andra könet.  
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Över- och medelklassens kvinnor beskrivs vidare av författarna på det här sättet, ”Under 1800-talet 

ökade andelen ogifta kvinnor. Från mitten av 1800-talet uppstod nya arbeten som ansågs socialt 

acceptabla för medelklassens ogifta kvinnor. Många av dem blev lärarinnor, telefonister och 

sjuksköterskor.” (Almgren, Bergström och Löwgren 2006, 242). Konsekvenserna av kvinnornas 

arbets- och livssituation nämns som mindre allvarlig och de får fler möjligheter att arbeta. 

Författarna beskriver inte kvinnorna i detta stycke som förtryckta, utan ger dem en beskrivning i en 

positiv utveckling. Kvinnorna är inte beskrivna i relation till det andra könet. 

  

I nästkommande underkapitel beskriver författarna arbetarklassens kvinnor: 

 

 Det vanligaste kvinnliga yrke var hembiträde eller piga. Antalet pigor hos bönderna ökade starkt under 

 1800-talet, och för ogifta flickor från fattiga familjer var arbetet som piga ofta  det enda som fanns. Vid 

 sekelskiftet 1900 arbetade närmare 100 000 som hembiträden i städerna. Till skillnad från 

 medelklassens gifta kvinnor arbetade många gifta arbetarkvinnor också utanför hemmet, ofta i fabriker. 

 Andra arbetarhustrur tog emot beställningar på sömnad och tvätt eller hade hyres- eller matgäster. 

 Industrialiseringen skapade således en mängd nya arbetstillfällen för kvinnor, men samtidigt blev 

 arbetsmarknaden klart uppdelad i ”kvinnojobb” och ”mansjobb”. Kännetecknande för  flertalet ”kvinnojobb” 

 var lägre lön och  status. (Almgren, Bergström och Löwgren 2006, 242) 

  

Arbetslivs- och livssituation konsekvenser för arbetarklassens kvinnor är beskrivna i ovanstående 

stycke. Dessa konsekvenser beskrivs olika beroende på kvinnans civilstatus. Ogifta kvinnor i från 

fattiga familjer tog jobb som pigor, eftersom utbudet för dem var magert. Till skillnad från dem 

ogifta arbetarklassens kvinnor, kunde gifta arbetarklass kvinnor söka ett flertal fler jobb. I t.ex. 

fabriker, som sömmerskor och tvättning mm. Konsekvenserna av deras social- och civilstatus och 

kön, beskriver författarna att de får olika möjligheter. Dessa konsekvenser ses som allvarliga, då 

deras kön bestämde vilka arbetsområden de kunde arbeta inom. Detta är även direkt kopplat till det 

direkta förtryck som författarna beskriver: ”men samtidigt blev arbetsmarknaden klart uppdelad i 

'kvinnojobb' och 'mansjobb'. Kännetecknande för  flertalet 'kvinnojobb' var lägre lön och 

status.”(Almgren, Bergström och Löwgren 2006, 242). Det direkta förtrycket, vilket är beskrivet av 

författarna, är inkomstskillnaden mellan kvinnliga och manliga yrken. Kvinnorna är inte direkt 

beskrivna utifrån relationen av det andra könet, förutom nämnandet av ogifta och gifta kvinnors 

olika förutsättningar till jobb.  

  

Författarna fortsätter i detta underkapitel att beskriva arbetarklassens kvinnors livs- och 
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arbetssituation: 

 

 Under senare år har historiker påvisat hur industrialiseringen bidrog till att kvinnorna trängdes till monotona 

 och enkla jobb, även i branscher där kvinnorna tidigare hade haft en dominerande position. Detta skedde 

 exempelvis vid Gustavbergs porslinsfabrik utanför Stockholm när tryckluftsmaskiner installerades i början 

 av 1900-talet. Trots att kvinnor och män tidigare hade arbetat med i stort sett samma arbetsuppgifter, tog 

 männen det som självklart att endast de skulle sköta maskinerna. Mejerskeyrket är ett annat exempel. 

 Sedan gammalt var det kvinnor som stått för mjölkberedningen, smörproduktionen och  osttillverkningen. Men 

 när mejerierna införde maskiner, trängdes kvinnor undan och  männen tog över. (Almgren, Bergström och 

 Löwgren 2006, 242) 

 

I ovanstående textstycke beskrivs livs- och arbetssituationens konsekvenser hos kvinnor. De 

konsekvenser som författarna beskriver är allvarliga, eftersom att den utveckling som det 

industrialiserade Sverige hade, trycktes kvinnor undan sina tidigare yrken. Mekaniseringen, 

beskriver författarna vara den största bidragande faktorn till att kvinnor trängdes undan. Detta på 

grund av den mentalitet som fanns: ”Trots att kvinnor och  män tidigare hade arbetat med i stort sett 

samma arbetsuppgifter, tog männen det som självklart att endast de skulle sköta maskinerna.” 

(Almgren, Bergström och Löwgren 2006, 242). På grund av deras kön fick det annorlunda 

konsekvenser i deras livs- och arbetssituation. Författarna beskriver kvinnorna i detta stycke som 

direkt förtryckta. På grund av att mekaniseringen trängde bort kvinnor i från tidigare arbetsuppgifter 

och att män ansåg sig mer lämpade att hantera maskinerna.  Detta förtryck påverkar deras 

arbetssituation. Kvinnorna i det här stycket är inte beskrivna i relation till det manliga könet. 

Männen beskrivna i stycket har däremot andra konsekvenser inom sin livs- och arbetssituation, 

vilka inte är beskrivna som allvarliga, eftersom de kunde ta de bättre arbetsuppgifterna. Män är inte 

beskrivna i relation till det andra könet. Männen är inte beskrivna som förtryckta.   

  

I nästa underkapitel, vid namnet EMIGRATIONEN, beskriver författarna ett segment ur Vilhelm 

Mobergs roman invandrarna: 

 

 Något som de flesta pigor köpte när de anlände till USA var en hatt. Vilhelm Moberg berättar i romanen 

 invandrarna hur den tidigare ogifta pigan Ulrika i Vestergöhl vågade  köpa sig en hatt: 'I Sverige skrattade 

 man ut och gjorde narr av simpelt kvinnofolk som inte nöjde sig med sin schalett på huvudet. 

 Herrskapsfruntimren tålde inte att någon annan än de själva prydde sig med hatt.' (Almgren, Bergström och 

 Löwgren 2006, 244) 
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I detta textstycke beskriver författarna de konsekvenser som fanns för arbetarklassens kvinnor. Det 

nämns en begränsning i hur de var tvungna att klä sig och även en progression i det land de valde att 

emigrera till. Klädseln var inte lika klassbunden i USA som i Sverige. Konsekvenserna är också 

allvarlig beroende på vilket geografiskt läge som beskrivs. Kvinnan beskriven i det här stycket är 

både direkt förtryckt och inte, eftersom det skiljer sig efter geografisk plats. Kvinnan i det här 

stycket är inte nämns i relation till mannen.  

  

I nästa underkapitel beskriver författarna rösträtten i Sverige. I det textstycke där män nämns, 

beskriver författarna följande: ”Rösträtt till riksdagen för alla skattebetalande män över 24 år. De 

som saknade rösträtt, cirka 25 procent av de vuxna männen, var t.ex. drängar och andra som var 

skatteskrivna hos arbetsgivaren.” (Almgren, Bergström och Löwgren 2006, 248). Konsekvenserna 

av deras arbets- och livssituation är allvarliga, beroende vilken klass och arbete de hade. Drängarnas 

livssituation var allvarlig, på grund av att de inte betalade skatt själva. Konsekvenserna av detta är 

att de inte hade möjlighet att rösta. Drängarna är direkt förtryckta i detta stycke eftersom deras 

möjlighet att rösta var obefintlig. Männen i det här stycket är inte beskrivna i relation till det 

kvinnliga könet. 

  

I nästa underkapitel beskriver författarna kvinnorörelsen: 

 

 Kvinnorna då? Fanns det inga som kämpade för kvinnlig rösträtt? Jodå, men än så länge hölls kvinnorna 

 tillbaka och riksdagen tog ingen hänsyn till dem. Liksom i andra länder dröjde det innan kvinnornas rösträtt 

 blev en medborgerlig och demokratisk rättighet. 1903 bildade både socialdemokratiska och borgerliga kvinnor 

 Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt som kämpade för rösträtt för kvinnan på lika villkor som 

 mannen. 1906, året innan riksdagen skulle avgöra rösträttsfrågan, samlade Landsföreningen in 140 000 

 namnunderskrifter för kvinnlig rösträtt, men förgäves. (Almgren, Bergström och Löwgren 2006, 249) 

 

De konsekvenser som författarna beskriver i textstycket angående det kvinnliga könets livssituation 

är allvarlig. Den beskrivs som allvarlig eftersom att de på grund av sitt kön inte hade någon 

möjlighet till inflytande i politiken. Det beskrivs även som allvarligt, eftersom de manliga 

företrädarna i riksdagen inte tog deras önskan och kamp på allvar. Kvinnorna är i detta textstycke 

direkt förtryckta, eftersom att de på grund av sitt kön inte kan påverka det demokratiska samhället. I 

det här stycket är kvinnorna beskrivna i relation till mannen med exemplet: ”1903 bildade både 
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socialdemokratiska och borgerliga kvinnor Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt som 

kämpade för rösträtt för kvinnan på lika villkor som mannen.” (Almgren, Bergström och Löwgren 

2006, 249), kvinnan blir inte beskriven individuellt, utan ställs i relation till mannen och dennes 

nivå.  

 

I nästa textstycke fortsätter författarna att beskriva kvinnorörelsens kamp: 

 

 Kvinnorörelsen engagerad sig också i andra jämställdhetsfrågor. Föreningen för gift kvinnas äganderätt, 

 grundad av Anna Retzius, dotter till Lars Johan Hierta (s.201), kämpade för full ekonomisk jämställdhet inom 

 äktenskapet. Mannen hade full rätt att slösa bort den gemensamma egendomen och kvinnans enskilda 

 egendom, och det utan skyldighet att redovisa, än mindre att fråga. På 1890-talet uppgick den förening i 

 Fredrika-Bremer- förbundet. (Almgren, Bergström och Löwgren 2006, 249)  

 

Författarna beskriver de konsekvenser som fanns för de gifta kvinnornas livssituation. De 

konsekvenser som nämns är allvarliga, då kvinnorna inte hade möjlighet att ha hand om deras 

egendom och parets gemensamma egendom. Kvinnorna beskrivs som direkt förtryckta på grund av 

att de inte fick möjlighet att förvalta varken sin egen eller den gemensamma ekonomin. 

Kvinnorna är beskrivna utifrån sin relation till mannen, både i exemplet, ”Föreningen för gift 

kvinnas äganderätt, grundad av Anna Retzius, dotter till Lars Johan Hierta (s.201)”(Almgren, 

Bergström och Löwgren 2006, 249), där grundaren beskrivs utifrån sin relation till sin far, och den 

ekonomiska delen där kvinnan beskrivs utifrån mannens övertag i ekonomiska frågor.   

 

Det sista textstycket där kön nämns fortsätter de att beskriva den svenska kvinnorörelsen:  

  

 1921 uppnåddes kvinnorörelsens krav på myndighet också för gifta kvinnor. Nu hade också frågan om 

 mäns och kvinnors olika lön förts upp på den politiska dagordningen och det var ingen självklarhet 

 längre att riksdagen skulle lagstifta att män, bara för att de var män, skulle tjäna mer än kvinnor. Men det 

 fanns en och annan som ville hålla kvar kvinnorna vid spisen. Så här yttrade sig herr Magnusson i 

 riksdagens andra kammare: 'Det finns å andra sidan så mycket missbrukad kvinnokraft som nu förbrukas i 

 det allmännas, statens tjänst,och skulle komma till bättre användning, om den överflyttades till användning i 

 hemmet. Gifta kvinnor som rätt förstår sin uppgift i hemmet kan för övrigt aldrig bli arbetslösa – det finns 

 alltid strumpor att stoppa.' Så talade en av riksdagens mulliga mansgrisar år 1918. (Almgren, Bergström och 

 Löwgren 2006, 251) 

 

De konsekvenser av kvinnors arbets- och livssituation beskrivs i detta stycke som mindre allvarligt 
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då de nämner en progression som tyder på förbättring. Kvinnorna beskrivs som direkt förtryckta 

med uttalandet i från Magnusson. Kvinnorna i det här textstycket är nämnda utifrån mannen, i 

exemplet med lönefrågor, då de beskrivs vill komma upp till mannens nivå. Konsekvenserna av 

männens livs- och arbetssituation är inte beskrivna som allvarliga och de är inte beskrivna som 

förtryckta, utan som de som förtrycker. Männen är inte beskrivna utifrån sin relation till kvinnan. 
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3 Analys 

 

 

3.1 Analys av resultaten kopplat till tidigare forskning och teori 

 

I den här delen kommer de diskurser som hittades i analysdelen att sammanfattas under rubriker. 

Dessa diskurser kommer även att sammankopplas till de teorier och tidigare forskning som återfinns 

i inledningskapitlet. 

 

3.1.1  Kvinnan som förtryckt och utsatt 

 

En av frågorna som ställdes till textstyckena var om män och kvinnor blev beskrivna som förtryckta 

av författarna? I boken Alla tiders historia från 1996 ger författarna en bredare bild av hur de båda 

könen beskrivs som förtryckta. Författarna har till större del beskrivit förtrycket uppdelat mellan de 

båda könen. Frågorna som är ställda till texten är uppdelade i direkt och indirekt förtryck. Den 

största delen som beskrivs som direkt förtryckta är kvinnorna, där de ses som direkt förtryckta åtta 

gånger. Till skillnaden från männen som beskrivs som förtryckta enbart tre gånger; ett direkt 

förtryck och två indirekta. Ett exempel på hur kvinnor beskrivs som direkt förtryckta i kapitlet: ”I 

det gamla bondesamhället skulle kvinnan utan klagan tjäna mannen och föda hans barn. I den 

svenska lagen uttrycktes detta så att både gift och ogift kvinna skulle stå under förmyndare.” 

(Almgren, Bergström och Löwgren 1996, 230), detta exempel ger en allvarlig bild där förtrycket 

ger en klar bild i vem som utför det. Ett annat exempel på förtryck där förtryckaren inte är lika 

tydlig: ”Den stora sjukdomen bland fattigt folk var lungsot (tuberkulos), som ofta drabbade unga 

människor. Spädbarnsdödligheten var hög och många mödrar dog i barnsäng.” (Almgren, 

Bergström och Löwgren 1996, 227), detta exempel är inte förtryckaren lika tydlig, men fortfarande 

ett sorts förtryck. På grund av att hela textstycket nämner levnadsförhållanden för fattiga människor, 
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inkluderas även fattiga kvinnor, vilka utsattes till större grad av fara rent biologiskt. Det återfinns 

inget indirekt förtryck i beskrivningen av kvinnor, men männen beskrivs som indirekt förtryckta i 

två fall: ”'Gift stalldräng, vars hustru är villig att åta sig mjölkning erhåller plats.' Plikten att mjölka 

korna, vad som har kallats 'den vita piskan', gjorde många statarhustrur till invalider.” (Almgren, 

Bergström och Löwgren 1996, 226). Detta exempel visar ett indirekt förtryck på mannen, eftersom 

att det är hans hustru som får utstå hemskheter vilket kan påverka honom. Det finns även ett fall i 

kapitlet där båda könen nämns som förtryckta under samma benämning.   

 

I boken Alla tiders historia från 2006, har i sitt beskrivande av kvinnor och män, nästan likadan 

utformning av direkt och indirekt förtryck, men skiljer sig åt. Till skillnad från den tidigare boken, 

där två fall finns, återfinns det inga fall där författarna beskriver männen som indirekt förtryckta. 

Det återfinns däremot män som beskrivs som förtryckta, men enbart i ett fall i kapitlet. För kvinnor 

återfinns det nio fall av beskrivet förtryck. Det beskrivna förtrycket hos kvinnor är som i den 

tidigare boken, mer utbrett. Kvinnor är beskrivna som förtryckta nio gånger. Det som går att se i de 

två olika utgåvor av boken Alla tiders historia A, är att kvinnan i dessa två, är den som i största grad 

beskriven som förtyckt, det är alltså i nästan varje textstycke som kvinnor nämns. I jämförelse med 

de textstycken som beskriver män, är de enbart beskrivna som förtryckta en gång. I kapitlen är 

männen mer sedda som förtryckare än de förtryckta. I fråga om förtryck, är författarnas beskrivande 

av kvinnor och män kontrasterande. Eftersom att det finns en klar uppdelning i vem som beskrivs 

som mest utsatt för direkt förtryck, finns det en märkbar könsuppdelning. Denna uppdelning, bland 

män och kvinnor, finns en koppling till könsroller och även genus. Detta i vad Hirdman kallar för 

genuskontraktet, där mannen beskrivs som försörjaren och kvinnan den som har beroendet på sin 

sida; alltså beroende av sin make (Hirdman 2001, 88). Denna koppling går att dra till både män och 

kvinnor i de textstycken som analyserades, eftersom kvinnan är den som beskrivs som utsatt och 

mannen blir knappt nämnd i det anseendet. Detta går även att koppla till skolans värdegrund, där 

värdet ”jämställdhet mellan kvinnor och män” (LGY 11 2011, 5) skall gestaltas. Eftersom att 

beskrivningen av utsatthet och beroende bland kvinnor och män, är överrepresenterade hos kvinnor, 

går i motsats till värdegrunden. Även fast kvinnor beskrivs ta jobb som män också tar, beskrivs det 

inte åt andra hållet; där män tar kvinnojobb och hushållssysslor.   

  

Det förtryck som beskrivs i textstyckena är även kopplat till det rådande normsystem som 

författarna har valt att beskriva. Detta i fråga om det heteronormativa, eftersom att varder textstycke 
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som beskriver konsekvenser av någon som befinner sig utanför normsystemet, t.ex. ogift kvinna 

som får barn. Detta är även ett tecken på att författarna har valt att problematisera normsystemet 

utifrån ett heteronormativt perspektiv; en avsaknad av människor som inte faller in i det 

heteronormativa på grund av deras sexualitet. Författarna nämner inget om människor som har en 

annan sexuell läggning än den heterosexuella. Enligt Ambjörnsson finns det strukturer som 

upprätthåller det heteronormativa, vilket hon gör med dessa ord, ”institutioner, lagar, strukturer, 

relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som något enhetligt, naturligt och 

allomfattande” (Ambjörnsson 2006, 52). Enligt detta citat går det att koppla till skolan, eftersom 

skolan är en institution, är dessa böcker ett verktyg till att upprätthålla det heteronormativa. Detta 

går även att ställa mot skolans värdegrund: ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och 

förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av [...] sexuell 

läggning” (LGY11 2011, 5). Eftersom att det heteronormativa är det enda som beskrivs i fråga om 

relationer, marginaliseras de som är bortom denna norm. På grund av värdegrundens utformning, 

kan det ses som en exkludering av de som inte faller innanför normen, eftersom att det inte bildar en 

förståelse eller inlevelse för de människor som inte är en del av den.   

 

I undersökningen av böckerna ställdes även frågan om konsekvenserna av kvinnor och mäns 

arbetssituation- och livssituation beskrivs. Den frågan har en koppling till det som nämns ovan; 

beskrivs de olika könen som förtryckta? Denna frågeställning var även ställd i två frågor; Beskrivs 

konsekvenser av deras arbetssituation och livssituation, om så är fallet, är det beskrivet som 

allvarligt? I boken från 1996 nämner författarna konsekvenserna av deras arbetssituation och 

livssituation separat mellan könen. I det antal textstycken där kvinnor är beskrivna, återfinns nio fall 

där författarna beskriver konsekvenserna av kvinnors arbetssituation och livssituations. I dessa nio 

fall beskriver författarna att dessa konsekvenser var allvarliga sju gånger. Detta till skillnad i från de 

textstycken som män beskrivs. I de textstycken som män beskrivs, återfinns det två textstycken där 

deras konsekvenser av arbetssituation och livssituation beskrivs. I dessa två textstycken beskriver 

även författarna deras konsekvenser som allvarliga. I boken från 2006 beskriver författarna 

konsekvenserna av kvinnors arbetssituation och livssituation åtta gånger. Detta är även det antal 

gånger som kvinnor beskrivs i textstyckena. Den konsekvensbeskrivning som finns av kvinnornas 

arbetssituation och livssituation nämns som allvarlig sex gånger. Författarna nämner 

konsekvenserna av mäns arbetssituation och livssituation i fyra textstycken och beskriver de enbart 

dem som allvarliga en gång. De undersökta kapitel i böckerna och de diskurser som de bär med sig, 
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ger en inblick i hur de sedan kan socialisera deras läsare; gymnasieelever. Med detta går det att se 

en genussocialiserande process (Svaleryd 2002, 25), utifrån vad som läsarna får för intryck. I detta 

fall är det diskursen som ger läsaren bilden av vilket kön som tillskrivs vissa egenskaper eller 

föreställningar; den förtryckta kvinnan, allvarligare konsekvenser av arbetssituation- och 

livssituation och även att kvinnan nämns i relation till mannen. Detta påvisar även bilden av 

mannen i diskursen. Eftersom mannen inte benämns i relation till kvinnan och är i mindre grad 

beskriven som förtryckt, ges mannen andra egenskaper och föreställningar än kvinnan. Detta kan 

resultera i vad som uppfattas som norm bland gymnasieelever.  

 

 

3.1.2  Kvinnan i relation till mannen  

 

En annan fråga som ställdes till texten var om det ena eller det andra könet var beskrivet i relation 

till varandra. I de textstycken som undersöktes i boken från 1996 fanns det fyra fall där kvinnan 

blev beskriven i relation till mannen. Det fanns inget textstycke där mannen blev beskriven i 

relation till kvinnan. I boken undersöktes elva textstycken, utav dem var det fyra som beskrev 

kvinnor i relation till mannen. I boken från 2006 fanns det fyra fall av att kvinnan blev beskriven i 

relation till mannen. Det fanns inget, likt den andra boken, någon beskrivning av mannen i relation 

till kvinnan. Alltså av tio textstycken fanns det ingen som beskrev mannen i relation till kvinnan, 

men fyra som beskriv kvinnan i relation till mannen.  

 

I Ohlanders forskningsrapport Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia - En granskning 

på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan, finns en likhet mellan hur kvinnan beskrivs i 

de undersökta textstycken och forskningsrapporten. Den likhet som finns är att kvinnor i 

forskningsrapporten beskrivs som en pendang till mannen. I detta fall har Ohlander undersökt 

bildtexter för att se vilka kvinnor det är som visas. Hon återger kvinnors beskrivning på detta sätt: 

”Genomgången av namngivna personer i bildtexterna stärker således intrycket av kvinnors frånvaro, 

och särskilt efter år 1900; detta desto mer som flera av de kvinnor som finns med är där i egenskap 

av pendanger till män: icke-regerande drottningar, hustrur, älskarinnor” (Ohlander 2010, 23). Här 

går det att se en likhet i hur kvinnan blir beskriven i relation till mannen, med exemplet i från 2006 

års upplaga av Alla tiders historia, ”Kvinnorörelsen engagerad sig också i andra jämställdhetsfrågor. 

Föreningen för gift kvinnas äganderätt, grundad av Anna Retzius, dotter till Lars Johan Hierta” 
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(Almgren, Bergström och Löwgren 2006, 249). Detta är den enda gången en kvinnan nämns med 

namn i kapitlet och dessutom nämns hon i relation till sin far.  

 

I likhet med Ohlanders rapport, kan även Bondestams studie som undersökte det forskningsfält som 

lagts på skolans värld, kopplas till hur forskare har jämfört läromedel och dess överensstämmelse 

med skolans läroplan. Det som går att se i diskursen är att männen har en större tendens att bli 

beskrivna självständigt jämfört med kvinnan. Som Bondestam kom fram i sin forskning där män, 

till skillnad från kvinnor beskrivs i en allt större utsträckning (Bondestam 2010, 52-53). Detta är 

genomgående i de båda läroböckerna, där det till störst del är män som beskrivs vid namn, och 

enbart två tillfällen där en kvinna gör det. Denna obalans, ställd mot skolans värdegrund bryter mot 

en ståndpunkt i värdegrunden: ”jämställdhet mellan kvinnor och män” (LGY11 2011, 5). Eftersom 

det i liten utsträckning nämner kvinnor vid namn är det inte jämbördigt mellan kvinnor och män.       

 

3.1.3  Mannen som förtryckaren 

 

I genomgången av resultatet framkom en diskurs som båda böckerna har. I de textstycken som 

återfanns i 1996 års upplaga fanns det fem fall där mannen beskrivs som förtryckaren. Ett exempel 

är: ”I det gamla bondesamhället skulle kvinnan utan klagan tjäna mannen och föda hans barn. I den 

svenska lagen uttrycktes detta så att både gift och ogift kvinna skulle stå under förmyndare. 

Kvinnan hade t.ex. inte rätt att själv ta hand om sin egendom.” (Almgren, Bergström och Löwgren 

1996, 230). Det återfinns inga positiva aspekter av män i textstyckena, förutom i inledning där de 

beskriver uppfinnare. När män beskrivs i kapitlet är det antingen som förtryckta som i dessa 

exempel: ”Ungefär en fjärdedel av männen hade ingen egen skattesedel och utestängdes således 

från rösträtten.”(Almgren, Bergström och Löwgren 1996, 235) och ”I de små norrländska 

industrisamhällena kunde de arbetare som var ungkarlar få bo i usla kojor eller baracker med tio 

man i samma säng.” (Almgren, Bergström och Löwgren 1996, 227). De beskrivningar som återger 

männen som förtryckta är i båda fallen klassrelaterade; det finns inget som tyder på att männen 

skulle vara förtryckta på grund av kön, utan av deras socioekonomiska klass. Det förtryck som 

männen utsätter kvinnor för, i kapitlet, är könsrelaterat. Ett annat exempel från kapitlet om mannens 

förtryck mot kvinnan ser ut såhär: ”Kvinnor fick i lön nästan alltid bara hälften eller två tredjedelar 

av vad männen erhöll för samma slags arbete.” (Almgren, Bergström och Löwgren 1996, 231). 

Utav det förtryck som beskrivs kommer hälften från mannen. I textstycken där män nämns är de 
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flesta i förtryckarsyfte. 

  

I 2006 års upplaga av Alla tider historia A återföljs den diskurs som återfanns i 1996 års upplaga. 

Likt den förra upplagan beskrivs männen som förtryckare och i upplagan beskrivs de som 

förtryckare i sju textstycken. Exempel på mannens förtryck av kvinnan beskrivs på följande sätt: 

”Trots att kvinnor och män tidigare hade arbetat med i stort sett samma arbetsuppgifter, tog männen 

det som självklart att endast de skulle sköta maskinerna.” (Almgren, Bergström och Löwgren 2006, 

242). Ett annat exempel på hur författarna beskriver mannen som förtryckare är i delar av detta 

textstycke: 

 

 'Det finns å andra sidan så mycket missbrukad kvinnokraft som nu förbrukas i det allmännas, statens 

 tjänst, och skulle komma till bättre användning, om den överflyttades till användning i hemmet. Gifta 

 kvinnor som rätt förstår sin uppgift i hemmet kan för övrigt aldrig bli arbetslösa – det finns alltid  strumpor att 

 stoppa.' Så talade en av riksdagens mulliga mansgrisar år 1918. (Almgren, Bergström och Löwgren 2006, 251)  

 

Det förtryck som författarna beskriver att kvinnor blir utsatta för, är till största del från mannen, 

förutom i ett fall. I det enstaka fallet beskriver författarna emigrationen utifrån en kvinnlig berättare: 

”Vilhelm Moberg berättar i romanen invandrarna hur den tidigare ogifta pigan Ulrika i Vestergöhl 

vågade köpa sig en hatt: 'I Sverige skrattade man ut och gjorde narr av simpelt kvinnofolk som inte 

nöjde sig med sin schalett på huvudet. Herrskapsfruntimren tålde inte att någon annan än de själva 

prydde sig med hatt.'” (Almgren, Bergström och Löwgren 2006, 244). I detta textstycket är det inte 

enbart mannen som förtrycker pigan, utan det läggs betoning på herrskapsfruntimren. Det 

återspeglar ett klassförtryck istället för kön. Likt den tidigare upplagan blir männen också beskrivna 

som förtryckta, men det görs bara en gång: ”Rösträtt till riksdagen för alla skattebetalande män över 

24 år. De som saknade rösträtt, cirka 25 procent av de vuxna männen, var t.ex. drängar och andra 

som var skatteskrivna hos arbetsgivaren.” (Almgren, Bergström och Löwgren 2006, 248). Detta 

textstycke beskriver att förtrycket kommer ur ett klassperspektiv och inte ur ett könsperspektiv, 

eftersom arbetstiteln beskriver deras situation och deras status. Detta är alltså den enda gången män 

blir beskrivna som förtryckta. Denna diskurs, likt de andra, handlar om hur människor av olika kön 

blir behandlade annorlunda jämfört det andra könet. Författarnas förmedling av diskurser ger könen 

olika roller i historien. Dessa könsroller förmedlas av författarna och beskrivningen av kön ges 

liknande utgångspunkter som kan variera i form av klass, men det kvinnliga könet ges 

beskrivningen som förtryckt oavsett vilken socioekonomisk klass den har.  
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4 Diskussion / Slutsats 

 

För att återgå till syftet med uppsatsen, var det att undersöka perspektivet manligt och kvinnligt i de 

två kapitlen Industri och demokrati i norden och Industrialisering och demokratisering i Sverige i 

böckerna Alla tiders historia A. Jag upplever att jag har fått frågeställningen besvarad i frågan om 

hur kvinnor och män benämns och vilka diskurser som har framträtt. Om jag utgår i från de 

textstycken som användes i resultatdelen, har inte alla en direkt koppling till de diskurser som 

upptäcktes, men en övervägande del av de textstycken som analyserades har en sammankoppling 

med de tre diskurser som framträdde i kapitlen. Det märks relativt tydligt hur författarna har valt att 

ta med både kvinnor och män i texterna; Män som förtryckare, kvinnor som förtryckta och utsatta 

och kvinnan i relation till mannen. Dessa är inte applicerbara på alla de textstycken som användes 

men de som inte innefattade någon av dessa diskurser var i minoritet till de diskurser som 

framträdde. Sedan fanns det även motsägande beskrivningar till de diskurser som fanns; enstaka 

tillfällen där män beskrevs som förtryckta och utsatta. Dessa textstycken var i minoritet till de som 

beskrev kvinnor som förtryckta och utsatta. I det stora hela var det på det här sättet som författarna 

valde att beskriva kvinnor och män i de två kapitlen.         

  

 

Dessa tre diskurser ger mig som historielärare ett annat perspektiv på hur jag använder mig av 

böcker i undervisningen. Detta på grund av de tydliga och mindre tydliga diskurser som kan komma 

fram och vilken innebörd de kan ha för den framtida undervisningen. Även hur viktigt det kan vara 

att undersöka hur författarna väljer att beskriva de två nämnda könen. Eftersom att kapitlen har 

dessa diskurser kan det vara bra att inte enbart förlita sig för mycket på läroböcker i undervisningen. 

I alla fall ha det i åtanke att beskrivningarna kan bära med sig diskurser som kan ge en ensidig bild 

av historien. Det är även viktigt att förstå vilken innebörd de här diskurserna kan ha för de som läser 

dem. Eftersom att dessa diskurser bär med sig kulturer, kan det vara nödvändigt att belysa detta med 
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att påvisa att världen är mer komplex än vad den utgör sig i kapitlen; även fast böckernas syfte är att 

ge en komprimerad bild av det historiska skeendet.   

  

Eftersom att avgränsningen av arbetet är begränsat till två kapitel i två i två olika utgåvor av samma 

bok, vet jag inte om samma diskurser finns i resten av boken. Men det kan vara intressant att vidare 

undersöka om andra läroböcker som behandlar samma geografiska område och tidsepok, för att se 

om liknande historiska diskurser dyker upp. Även att utvidga det till andra historiska epoker och 

skeenden för att se om dessa diskurser används eller inte.  
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