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Abstract 

The purpose of the paper is to examine which established gender qualities that are presented, 

or not presented in three international history textbooks. The textbooks are standarized for 

education in USA, Denmark and Great Britain.  

The textbooks are analyzed with the use of text analyzation methods and are particulary 

studied in chapters regarding to democratization or female suffrage. The analyzing refers to 

finding words and descriptions that are used to describe women and their struggle for female 

votes in the respective countries. It is also important to look at what is not being said about 

women when analyzing the text books.  

The result showed that women are being presented in a specifik way in all three of the 

textbooks. It varied a little between the three textbooks but they all used particular words to 

describe women, and the women were hardly mentioned in either of the books. By using 

words and descriptions pointing towards the improtance of being a wife or a mother a.s.f. the 

textbook writers implied a certain way of organizing and understanding gender and the 

different roles of the two genders. It also helps establish theese roles as the correct ones for 

the students and people who use the textbooks in their studies. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Gender contracts, gender qualities, female representation.     
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Sammanfattning  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka etablerade könsnormer som presenteras eller inte 

presenteras i tre internationella historieläroböcker. Läroböckerna är standardiserade för 

undervisning i USA, Danmark och Storbritannien. 

Läroböckerna analyseras med hjälp av textanalyseringsmetoder och studeras särskilt av 

kapitel som berör demokratisering eller kvinnlig rösträtt. Analysen avser att hitta ord och 

beskrivningar som används för att beskriva kvinnor och deras kamp för kvinnlig rösträtt i 

respektive länder. Det är också viktigt att titta på vad som inte sägs om kvinnor när man 

analyserar läroböckerna. 

Resultatet visar att kvinnor presenteras på ett specifikt sätt i samtliga tre läroböcker. Det 

varierade lite mellan de tre läroböckerna, men de använde alla specifika ord för att beskriva 

kvinnor, och kvinnorna nämns knappast i någon av böckerna. Genom att använda ord och 

beskrivningar som pekar på vikten att vara en fru eller en mor mm. visar läroböckerna på ett 

visst sätt att organisera och förstå det kvinnliga könet och de båda könens olika roller. Detta 

bidrar också till att etablera dessa könsroller som korrekt för de studenter och personer som 

använder läroboken i sina studier. 

 

Nyckelord: Genuskontrakt, könsroller, kvinnors representation.  
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Inledningskapitel 

I mitten av 1900-talet började fler och fler intressera sig för social historia, eller det som ofta 

kallades folkets historia. Denna förändring innebar att man började röra sig bort från den 

konventionella historieskrivningens fokus på krig och diplomati mot en annan typ av historia. 

Denna nya historieskrivning hade en starkare inriktning mot samhällsförändringar och folkets 

roll i utvecklingen. Med denna förändring och ett ökat fokus på folket började även en vilja 

om att studera och utveckla kvinnohistoria växa fram. I Sverige och i flera andra länder 

etablerades från och med 1980-talet kvinno- och genushistorisk forskning som medförde nya 

problemformuleringar, beskrivet som från kvinnor till genus och manlighet.1 Bakgrunden var 

att kvinnorna i historien systematiskt blivit förbisedda och bortglömda av de manliga 

historikerna och tankar om att komplettera historien började uppdagas. Detta var inte ett 

enkelt jobb då många menar att kvinnor inte varit lika delaktiga i historiska skeenden som 

män. Det fanns vissa kvinnliga aktörer som synliggjordes men överlag var den kollektiva 

kvinnohistorien svår att synliggöra. Många ansåg att den tidigare etablerade och dominerande 

historieskrivningen med fokus på kungar och krig var en historia om män skriven av män. De 

fåtal gånger kvinnan fick utrymme i historieskrivningen presenteras hon som underlägsen och 

fokus läggs på hemmet och hennes roll som mannens fru.2  

 Kvinnors representation i olika läroböcker och undervisningsmaterial följer denna 

representation av kvinnohistoria. Utgår vi ifrån föreställningen om att all skriven text är 

narrativ innefattar detta läroböcker.3 Vi använder narrativ för att underhålla, lära ut och lära 

oss. Ett narrativ fungerar därmed som en grundläggande tolkningsram som hjälper människor 

att strukturera sina erfarenheter och göra sin värld begriplig.4 Narrativ undervisning kan vara 

fördelaktig för att framgångsrikt lära eleverna om kvinnohistoria. Narrativ används för att 

beskriva orsak och verkan samt beskriva perspektiv. Även de allra yngsta elever har 

erfarenhet av narrativ. De skapar inre berättelser för att ha ett effektivt sätt att förstå händelser 

                                                 
1 Österberg Eva ( 2012) Kultur, genus och samtiden. Svensk historieforskning från senare delen av 1980-talet till 

2010. I Artéus & Åmark Historskrivningen i Sverige  
2 Hirdman, Yvonne (2003) Vad är kvinnohistoria 
3 Robertson, Alexa. (2012) Narrativanalys. i Bergström, Göran. Boréus, Kristina (red.)(2012) Textens mening 

och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. s.220 ff 
4 Robertson (2012) s.224 f 
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och upplevelser. Narrativ hjälper eleven att minnas och förstå delar av historien genom att 

hitta en underliggande logik till händelserna och en moralisk aspekt av narrativet.5  

Kvinnor får även viss representation i svenska läroböcker och narrativ. Ingmarie Danielsson 

Malmros lyfter tre kategorier som genomgående visas i läroböckerna om svensk historia och 

kvinnors plats i denna. Den första av de tre kategorierna är berättelsen som nästan inte fanns. 

Denna kategori uppenbarar sig framförallt i äldre läroböcker och kvinnohistoria är väldigt 

underrepresenterad.6 Den andra kategorin kallar hon berättelsen om den jämställda svenskan. 

Denna berättelse ägnar kvinnorna i svensk historia mer uppmärksamhet än den tidigare 

nämnda kategorin. Här läggs fokus på den förbättrade ställning som kvinnan fått i Sverige och 

den unika jämställdhet som är rådande i landet.7 Den tredje kategorin benämns som 

berättelsen om de grusade förhoppningarna. Denna syn på jämställdhet och kvinnohistoria 

förekommer oftast i mer nutida svenska läroböcker. Denna kategori har en mer negativ 

framtidssyn och utgår ifrån att det inte kommer bli bättre och har misstro inför framtiden.8 

Kvinnor blir insatta i olika fack och beskrivna på olika sätt i de svenska läroböckerna enligt 

Danielsson Malmros undersökning och det går att se en förändring i attityden mot 

kvinnohistorien över tid. Danielsson Malmros skriver dock bara om de svenska läroböckernas 

förhållning och den uttryckta svenska unika jämställdheten. Hur ser det således ut i andra 

delar av västvärlden? Många undersökningar har gjorts på hur mycket kvinnor får ta plats i 

historieskrivningen och i svenska läroböcker och nya feministiska tankar och grupper växer 

fram hela tiden. Det saknas dock undersökningar på hur det ser ut i andra västerländska 

länders läromedel. Länder som genomgått liknande demokratiseringsprocesser som Sverige 

och tar del av de nya feministiska uttrycken. Hur framställs kvinnor i dessa läroböcker? Hur 

framställs deras kamp för en mer jämställd värld? Det är vad jag ämnar undersöka med denna 

uppsats. 

Som sammanhängande kronologiskt projekt har kvinnohistorien varit relativt framgångsrik i 

alla fall USA. I resterande västvärlden (Europa), är kvinnohistoriens framkomst mer 

varierande men ändock på väg att uppdagas mer och mer. Trots mycket väl genomförda 

enskilda studier saknas fortfarande en mer sammanhängande nationell kvinnohistoria i de 

                                                 
5 Berkin. Carol, Crocco. Margaret S. Winslow, Barbara (2009) Clio in the classroom – a guide for teaching U.S. 

women’s history. s.258 ff 
6 Danielsson Malmros, Ingmarie, Den historiska berättelsen i teori och praktik. i Karlsson, Klas-Göran & 

Zander, Ulf (red) (2014) Historien är närvarande – historiedidaktik som teori och tillämpning. Studentlitteratur 

AB, Lund s.218 f. 
7 Danielsson Malmros (2014) s.219 
8 Danielsson Malmros (2014) s.219 f 
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flesta europeiska och västerländska länder. Även klass, hudfärg, religion och nationalitet 

avgör i vilken grad kvinnor presenteras i historien.9 Kvinnor var i tidigare läroböcker väldigt 

underrepresenterade och osynliggjorda.  Detta skedde därför att fokus lades på politisk, 

diplomatisk och militär historia, fält som domineras av manliga aktörer. Trots att det fanns 

material om kvinnor och vissa av dessa lyftes vid namn var de mycket underrepresenterade i 

tidigare läroböcker i USA och männen hade således största utrymmet. Det går att se en tydlig 

förändring av kvinnors representation i historieläroböckerna i USA där kvinnor nu får ta mer 

och mer plats menar feministiska forskare att det inte ännu är jämställt i historieskrivningen 

mellan könen. Det är fortfarande en lång väg att gå innan kvinnor upptar lika mycket 

utrymme som män och de inte representeras endast som ett tillägg till den mansdominerade 

historien.10 

 De läromedel som undersöks i uppsatsen kommer ifrån tre västerländska länder, Danmark, 

Storbritannien och USA. I läroplanerna för Danmark, Storbritannien och USA står det väldigt 

lite om kvinnor och kvinnors plats i undervisningen. I USA finns det inte, likt Sverige, ett 

gemensamt nationellt skolverk. Där finns det istället vad som kallas School boards som 

ansvarar för läroplan och liknande. Det finns överlag en school board i varje stat och deras 

läroplaner kan skilja sig något även om de till största delen liknar varandra.11 Läroplanen för 

historia och socialvetenskap i Kalifornien skriver först under årskurs 11 att kvinnors 

förändrade roll i samhället bör behandlas i undervisningen. När det tillslut tas upp som en 

punkt i läroplanen är det endast en liten och kortfattad del av hela arbetsområdet som berör 

kvinnors roll i det hela. Kvinnor lyfts några fler gånger som punkter i andra arbetsområden för 

år 11 men inte i någon av de andra högre årskurserna.12 I början av kapitlet när en 

övergripande förklaring av vad som skall läras t i årskurserna nio t.o.m. tolv nämns inget om 

kvinnor, kön eller liknande alls.13 

I Storbritannien har de en nationell skolstyrelse som bestämmer det övergripande innehållet i 

de olika läroplanerna. Den brittiska övergripande läroplanen är indelad i tre olika 

”nyckelstadier” där den tredje och sista är den som är applicerbar på elever i högre åldrar. Där 

nämns kvinnors kamp för allmän rösträtt på ett icke obligatoriskt exempel på vad som skulle 

                                                 
9 Fox-Genovese, Elizabeth.(1983) Att sätta in kvinnohistorien i historien. New left review s. 7 ff 
10 Thompson Tetrault, Mary Kay. (1986) Integrating women´s history – the case of united states history high 

school textbooks author(s). Society for history education, Lewis and Clark College. s.211 f 
11 National school boards association (2018-05-11) 
12 State board of education, California (2000) Grade eleven  
13 State board of education, California (2000) Grades nine through twelve 
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kunna lyftas under punkten ”challenges for Britain, Europe and the wider world, 1901 to the 

present day”.14 Det är därför inget i läroplanen som säger att undervisningen måste behandla 

olika genusperspektiv eller kvinnors roll i olika skeenden men det är uppmuntrat.15 

I Danmark finns det gemensamma läroplaner för alla skolor i Danmark, i alla ämnen och för 

de olika årskurserna. För gymnasiet i kursen Historie A står det inget om specifik 

genuskunskap eller kvinnohistoria i undervisningen. Det lyfts alltså inte att lärare enligt 

läroplanen måste lära ut kvinnohistoria eller hur kvinnokampen eller andra kvinnliga aktörer 

tog sig uttryck historiskt.16  

När kvinnor skrivs fram i olika typer av läromedel eller historia överlag är det oftast de 

kvinnor som lyfts viktiga inom fält som, tidigare varit och fortfarande är, mansdominerade. 

Förtrycket av kvinnor och kampen kvinnor gjort för att övervinna detta ligger i fokus. 

”Vanliga” kvinnors bidrag till rörelser och händelser i den allmänna sektorn lyfts, såvida de 

inte blir överglänsta av mer framgångsrika och ”viktigare” kvinnor. När dessa således 

beskrivs är det i förhållande till standard som i vanliga fall är tillordnade män. Kvinnorna har 

fått en mer framstående plats inom historieskrivningen men det är fortfarande utefter ett 

mansdominerat ramverk. Försöken att inkorporera kvinnor i historien belyser även problemet 

med hur vi uppfattar historisk tid. Fokus läggs för ofta på specifika händelser, dessa är för 

korta för att bidra med en uppfattning om förändring och kontinuitet och saknar belägg för 

identitetsskapande.17 Det är nödvändigt att omformulera och förstora traditionella 

föreställningar, att infoga personliga, subjektiva erfarenheter likaväl som politiska och 

allmänna aktiviteter i historien för att förtydliga kvinnohistoria. Scott menar att det inte är fel 

att påstå att en sådan metod kräver en ny kvinnohistoria men också en ny historia överlag.18 

  

                                                 
14 UK Government, the department for education (2013) Key stage 3 
15 UK Government, the department for education (2013) 
16 Undervisnings ministeriet, Historia A (2017) 
17 Thompsson Tetreault (1986) s.248 ff 
18 Wallach Scott, Joan (1987) Gender – a useful category of historical analysis. The American historical review. 

s.1054 f 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka etablerade genusnormer som vidmakthålls genom 

tre internationella läroböcker. 

Forskningsfrågor 

• Vidmakthålls de olika genuskontrakten och genusskapandet genom kvinnors 

framställning eller inte?  

• Vilka etablerade normer utifrån manligt och kvinnligt kan vi finna i framställningen av 

kvinnohistoria?  

Undersökningsfrågor 

• Hur framställs och presenteras kvinnohistoria i respektive lärobok? 

• Hur skrivs kvinnohistoria fram i samband med kampen för allmän rösträtt i 

läroböckerna?  

Forskningsläge 

Kvinnors plats i läroböcker 

Ingmarie Danielsson Malmros presenterar en undersökning av svenska läroböcker över tid där 

hon identifierat tre olika kategorier i förhållande till fram skrivningen av kvinnohistoria i 

dessa läroböcker. Den första av de tre kategorierna är berättelsen som nästan inte fanns. Den 

beskriver kvinnornas plats i läroböcker och svensk historia som nästan icke existerande och 

förekommer flitigt i äldre läroböcker. Kvinnorna hade i historien en marginaliserad plats och 

argumentet blir därmed att de därför heller inte syns i läroböcker. De få tillfällen där 

kvinnorna nämns beskrivs det enbart hur de fick en mer jämställd plats i samhället. Denna 

nästan osynliga berättelse avslutats lyckligt med kvinnornas rätt att rösta som utövas första 

gången 1921.19 Den andra kategorin kallas för berättelsen om den jämställda svenskan. Denna 

berättelse ägnar kvinnorna i svensk historia mer uppmärksamhet än den tidigare nämnda. 

Reformer som förbättrat kvinnans ställning lyfts och leder till en slutsats som uttrycker att 

Sverige fått en unik jämställdhet. Det blir ett ”gott” tillstånd som inte bara blir berättelsens 

höjdpunkt utan också lägger grunden för synen på framtiden och det goda jämställda livet 

Sverige har åstadkommit.20 Den tredje kategorin, eller berättelsen, kan benämnas som 

berättelsen om de grusade förhoppningarna. Denna syn på jämställdhet och kvinnohistoria 

                                                 
19 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red) (2014) Historien är närvarande – historiedidaktik som teori och 

tillämpning. S.218 f. 
20 Karlsson & Zander (2014) s.219 
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förekommer oftast i senare läroböcker. Berättelsen om de grusade förhoppningarna har inte 

en lika positiv framtidssyn som de tidigare nämnda utan utgår snarare ifrån att det inte 

kommer bli bättre och har misstro inför framtiden. Utifrån denna kategori är 

ställningstagandet till kvinnors position i historien och samhället idag att kvinnor har levt, och 

lever ännu, under olika villkor, även i Sverige.21 

Kvinnor var i tidigare läroböcker väldigt underrepresenterade och osynliggjorda. Detta skedde 

därför att fokus lades på fält som domineras av manliga aktörer. Ofta tillkommer med detta 

argumentet om att män hade större plats i historien och var viktiga aktörer utifrån den 

könsordning som då dominerade och detta är anledningen till att kvinnor hamnat i 

skymundan. 22  

Kvinnohistoria och genusforskning 

Det finns ett antal studentuppsatser som berör kvinnohistoria och läroböcker i olika grad. 

Marianne Ainalem och Sara Svensson har undersökt hur kvinnor beskriv i historieläroböcker. 

Deras undersökning riktar sig till svenska läroböcker och har en något kvantitativ ansats.23 En 

annan studentuppsats genomförd på ett liknande område är skrivet av Maria Ristenvik och är 

en komparativ kronologisk läroboksstudie. Uppsatsen undersöker hur kvinnor integreras i 

svenska läroböcker i historia emellan år 1950 till 2000.24 Dessa uppsatser fokuserar således å 

svenska läroböcker och har en något annorlunda ansats och metod än den som används i 

denna uppsats. 

Kvinnohistoria och genusforskning är ett ganska nytt område och många forskare anser att det 

i Sverige startade på 80-talet med Yvonne Hirdman. Hon presenterar begreppet Genus som är 

det begrepp utifrån vilket denna uppsats kommer tolka kvinnor utifrån. Genus är ett begrepp 

som syftar att beskriva kulturella och sociala ordningar där kön tillskrivs olika specifika 

egenskaper samt dess biologiska aspekter och hur dessa påverkas av sociala konstruktioner. 

Dock kommer inte genusbegreppet i sig att användas utan det är endast förståelsen av 

begreppet som här används. Eftersom kön eller genus är skapat av ett socialt sammanhang 

tillskrivs olika egenskaper till detta i olika kulturer men vissa mer generella aspekter går att 

se. Dessa är arbetsfördelning mellan könen, symboliska föreställningar om kvinnor och män, 

                                                 
21 Karlsson & Zander (2014) s.219 f 
22 Thompson Tetreault (1986) s.211 f 
23 Ainalem, Marianne. Svensson, Sara. (2005) Historieboken – ur ett genusperspektiv. Malmö högskola s.6 ff 
24 Ristenvik, Maria (2008) Läroböcker i historia för gymnasiet – ur ett genusperspektiv; En studie av läroböcker 

i historia för gymnasiet mellan år 1957 -2004. Växjö universitet, s.4 ff 
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könsidentitetens utformning, släktskap och maktförhållanden. Biologiska skillnader är ett sätt 

att legitimera manlig makt och det har därför varit viktigt inom feministisk forskning att visa 

hur skillnader i könsordningar är socialt konstruerade. Dock påverkar biologiskt kön hur 

denna konstruktion skapas och det blir därför viktigt att förstå att genus är skapat ur 

biologiska aspekter men också i sociala konstruktioner, det blir en kombination av de båda.25  

Kvinnohistoria i läroboken   

Från att vara en mer övergripande kvinnohistorisk forskning när den först började uppdagas 

fokuseras sedan genusforskningen på olika mer specifika element. I fallet med denna uppsats 

är det relevant att se hur forskningen fortgår i relation till läroböcker och historieundervisning. 

Lärare och kursplansförfattare i USA och deras sätt att undervisa om kvinnor i historien och 

deras uppfattning om kvinnohistoria, begränsar historielärarnas möjligheter att undervisa 

kring vissa material och händelser. Mary Kay Thompson Tetrault genomförde en 

undersökning där varje lärare fick tillgång till samma uppsättning material. Detta berörde hur 

det var att växa upp som kvinna i en specifik epok, det berörde kvinnors traditionella roller i 

familjen och kvinnors politiska historia. Alla lärarna som blivit tilldelade materialet valde att 

bortse från vissa delar av det och undervisade endast om kvinnornas politiska bidragande till 

nationen.  Med detta menar Thompson Tetreault således att det finns en rådande syn på 

kvinnor och hur deras historia skall undervisas i skolan och det är viktigare att undervisa om 

kvinnors roll i händelseförlopp än kvinnor i sin helhet. Det uppenbarar sig en tendens av att 

konceptualisera inkorporerandet av kvinnor i undervisningen. 26  

Thompson Tetraults undersökning genomfördes på tolv läroböcker för att se hur kvinnor 

behandlas i texten. Det syns i denna undersökning en förändring där socialhistoria får ta en 

större roll men där böckerna fortfarande är kronologiskt upplagda med fokus på politik, 

ekonomi och militärhistoria. Kvinnor benämns med namn i väldigt liten utsträckning och de 

presenteras utifrån de redan etablerade kategorierna som ytterligare orsaker till skeenden 

snarare än kvinnor och deras liv som en egen del. Dock ser hon en positiv förändring, även 

om kvinnor i liten utsträckning nämns finns det med åtminstone en i nästan varje kapitel. De 

kvinnor som fokuseras är ofta representerade i en särskild roll, den som mor eller hustru till en 

annan framgångsrik manlig historisk protagonist. Allt är således inte utifrån detta perspektiv, 

vissa kvinnor presenteras utifrån sina prestationer eller misslyckanden och används för att 

                                                 
25 Gemzöe, Lena. Holmqvist, Tove. Kulick, Don. Thurén, Britt Marie. Woodford-Berger, Prudence. Sex, Genus 

och makt i antropologiskt perspektiv. Stockholms Universitet, Stockholm s.44 ff 
26 Thompson Tetreault (1986) s.212 ff 
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föra historien framåt.27 Visionen av en universell historia som sammanfogar kvinnor och män 

i historien till en allmän historia med fokus på mänskliga upplevelser har ännu inte uppnåtts. 

Trots detta går det se en förändring där länken mellan männen och kvinnorna i historien får 

större utrymme i läroböckerna i Amerika och där framstående kvinnliga aktörer presenteras 

mer genomgående.28  

Analysen som Thompson Tetreault gjort av amerikanska läroböcker visade att kvinnor fått ta 

större plats i böckerna och undervisningen men att de i helhet lyfts endast i kompensatorisk 

historia. De kvinnor som lyfts som viktiga ses inom fält som tidigare varit och fortfarande är, 

mansdominerade. Förtrycket av kvinnor och kampen kvinnor gjort för att övervinna detta 

ligger i fokus. ”Vanliga” kvinnors bidrag till rörelser och händelser i den allmänna sektorn 

lyfts, såvida de inte blir överglänsta av mer framgångsrika och ”viktigare” kvinnor. När dessa 

således beskrivs är det i förhållande till standard som i vanliga fall är tillordnade män. 

Kvinnorna har fått en mer framstående plats inom historieskrivningen men det är fortfarande 

utefter ett mansdominerat ramverk. Försöken att inkorporera kvinnor i historien belyser även 

problemet med hur vi uppfattar historisk tid. Fokus läggs för ofta på specifika händelser, 

dessa är för korta för att bidra med en uppfattning om förändring och kontinuitet och saknar 

belägg för identitetsskapande.29  Thompsson Tetreault menar att kampen måste fortgå för att 

mer integrera kvinnor i historieundervisningen och historien i helhet. Hon säger också att det 

saknas belägg för historiemedvetande och möjlighet därigenom till identitetsskapande, 

framförallt för kvinnor. Visserligen är diskursen kring kvinnor i historien fortfarande 

pågående och det krävs mer diskussion och ideér för att skapa en fungerande historia som är 

lika inkluderande av alla kön och hudfärger. Det är dock relevant att påpeka att Thompsson 

Tetreault gjorde sin läroboksundersökning 1986 och att mycket har hänt på de nästkommande 

30 år. Trots detta anser jag det relevant att presentera hennes undersökning och resultat då hon 

presenterar grunden för en fortfarande pågående diskurs och belyser problem som fortfarande 

går att se idag. 

Thompson Tetraults undersökning och teori skrevs 1986 och är med detta sagt inte den allra 

nyaste forskningen som finns kring kvinnor i historieskrivningen. Dock är det relevant att 

lyfta hennes teori då hon lade grunden för i princip all den kommande forskningen kring 

                                                 
27 Thompson Tetreault (1986) s.214 ff 
28 Thompson Tetreault (1986) s.246 ff 
29 Thompsson Tetreault (1986) s.248 ff 
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ämnet. Då de flesta nutida forskare i ämnet refererar till henne känns det ytters relevant att 

lyfta ”ursprungskällan” i samband med denna uppsats.   
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Teori och metodkapitel 

Genusordningen 

De olika uttryck för genusordningar som existerar påverkas av vilket samhälle och vilken 

kultur de existerar inom. Genus är både skapat utifrån biologiska och kulturella aspekter. 

Genus och synen på förståelse av kvinnors plats i historien kommer att se olika ut i olika 

kulturer och sociala sammanhang.30 Denna aspekt bör betänkas och hjälper till att förstå 

uppsatsen. Jag har valt att undersöka läroböcker som existerar inom tre olika kulturer men 

också inom den gemensamma västerländska kulturen. Det krävs därför ett mer generellt 

genusbegrepp, något som ännu inte finns. Därmed söker jag att förstå uppsatsen utifrån vilka 

begrepp och sammanhang som kvinnorna framställs i och i samband med. 

För att förstå kvinnors underordnande bör samhällets sätt att organisera sexualitet och 

reproduktion studeras. För att göra detta används i många fall genusforskaren Rubins begrepp 

”the sex/gender system” som definieras som det system som omvandlar biologisk sexualitet 

till olika slag av kulturellt skapad mänsklig aktivitet. Teorin om kvinnors underordnande hon 

lägger fram säger att det finns ett utbyte av kvinnor emellan olika grupper av män. Syftet är 

att med hjälp av giftermål binda samman dessa grupper och göra dem beroende av varandra. 

Genom att också göra en tydlig arbetsfördelning mellan könen skapas ett ömsesidigt beroende 

mellan man och kvinna. Arbetsfördelningen separerar också könen ifrån varandra genom att 

förstärka de biologiska skillnaderna. Om detta utbyte av kvinnor ses som en fundamental 

släktskapsprincip är kvinnors underordnad således en produkt av sättet att ordna sexualitet 

och reproduktion. Kvinnor har inom detta system inte rätten till sig själva.31 För att förstå 

kvinnors position krävs det att analysera regler och faktiska beteenden vad gäller giftermål, 

familjebildning, vem som får barn med vem, vem som tar hand om barnen och vem som har 

kontroll över dem. Även normer för sexuell aktivitet tåls att undersöka och studeras detta 

kommer företeelser som är både biologisk och kulturellt förankrade att uppenbaras. 

Variationen mellan olika genussystem och samhällens uppbyggnad bidrar med vissa 

problematiska aspekter i undersökandet av dessa. Därmed uppstår ett behov av 

genusbegreppet som förutsättningslöst. En generaliserande teori som är till sitt ursprung 

neutralt. Genussystem kan inte alltid förstås som ojämlikhet och olikhet där maskulint alltid 

hamnar som det starkare könet. Det är med detta inte sagt att maktaspekten bör borträknas 

                                                 
30 Gemzöe m.fl. s.46 f 
31 Gemzöe m.fl s.47 f 
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ifrån teorin. Makt är en viktig del av sociala relationer, och en maktrelation kort och gott är en 

social relation, blir därmed makt en viktig del av att förstå genusteori och genusteori som ett 

generaliserande begrepp.32 

Yvonne Hirdman presenterar tidigt en teori som berör makt genom genus. Hon säger att 

”Genussystemets två grundläggande logiker är isär-hållningen av könen och etablerandet av 

det manliga som norm.”33 Kvinnoforskare problematiserar förhållandet mellan könen och 

ställer sig frågan hur det kan komma sig att kvinnor generellt, både historiskt och geografiskt, 

har ett lägre socialt värde än män? Den sociala ordningen är inte naturgiven utan uppstånden 

ur ett samhälleligt system. 34  Även Ingmarie Danielsson Malmros lägger vikt vid att denna 

ordning är en grundläggande del av genusforskning. Klassmässiga och könsmässiga system 

går in i varandra inom alla system som är manligt dominerade. Den manliga dominansen 

utmärker sig så mycket att den fungerar som en allmän regel för människans sociala 

organisation. 35 Begreppet ”gender” begrundar inte i sitt ursprung maktrelationen mellan man 

och kvinna. Hirdman försöker således att omprogrammera vetskapen om begreppet för att 

innefatta fler relevanta delar och presenterar begreppet genus för att söka sätta ord på den 

komplicerade kunskap vi har om manligt och kvinnligt. Hon menar att det är relevant att röra 

sig ifrån begreppet könsroll till socialt kön och vidare till genus. Genus kan förstås som 

föränderliga tankefigurer, dessa är ”män” och ”kvinnor”. Deras biologiska skillnader skapar 

en uppsättning föreställningar och sociala praktiker vilka i sin tur får till följd att biologin kan 

ändras. På så sätt blir genus ett begrepp som är mer symbiotiskt och sammanhängande. 36  

Ordningen av människor i genus har blivit en bas för sociala, ekonomiska och politiska 

ordningar. För att kunna generalisera dessa ordningar krävs två bärande logiker som lägger 

grunden för denna generalisering. Den första av dessa säger att det manliga och kvinnliga inte 

skall blandas och den andra säger att det är mannen som är norm. Män är människor och det 

är de som utgör det ”normala” och allmängiltiga. Utifrån detta är ett vanligt antagande att ett 

generellt förtryck har en generell förklaring. Vilket inte är helt sant, således ju mer 

differentierat ett samhälle blir desto mer subtila och komplexa blir de tillskrivna skillnaderna 

mellan könen. Det är ur denna skillnad och isär-hållning som den manliga normen 

                                                 
32 Gemzöe m.fl s.48 ff 
33 Hirdman, Yvonne ”Genussystemet - Reflexioner kring kvinnors sociala underordning.” i Carlsson Wetterberg, 

Christina & Jansdotter, Anna (2004) Genushistoria – en historiografisk exposé. s.49  
34 Hirdman (2004) s.49 ff 
35 Fox-Genovese (1983) s.5 f 
36 Hirdman (2004) s.49 ff 
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legitimeras.37 Isär-hållningens grunduttryck går att se inom arbetsdelningen mellan könen 

samt föreställningar om vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Genusskapandet 

existerar inom samhällen och är du född till en specifik person, antingen man eller kvinna, 

kommer du att göra saker och befinna dig på platser utifrån ditt genusskapande. Detta 

skapande exploaterar biologiska skillnader och bygger på ett motsatstänkande där mannen är 

på topp.38  

Hur man som individ tillägnar sig ett genusskapande sker på tre olika nivåer och inom dessa 

existerar så kallade genuskontrakt. Den första nivån är kulturell överlagring där tidigare 

etablerade normer i form av tankefigurer följer ett samhälle. Utifrån ett genuskontrakt finns 

det inom denna nivå föreställningar om hur män och kvinnor bör vara mot varandra, en 

idealtypsrelation. Den andra nivån är social integration som är olika typer av institutioner och 

artefakter som bibehåller eller upprättar könsmönster. Även här finns det socialt accepterade 

och icke accepterade interaktioner mellan könen inom dessa instanser. Den sista nivån är 

socialisering vilket innebär direkt inlärning av beteenden relaterat till kön ex; pojkar ska inte 

leka med dockor och flickor ska inte leka med bilar. Meningsskapande och makt finns på alla 

dessa tre nivåer. Genuskontrakten är konkreta föreställningar om hur män och kvinnor skall 

vara mot varandra i arbetslivet (vem använder vilka redskap och utför vilka arbetsuppgifter), i 

relationer och kärlek (vem uppvaktar vem), i språket (vem använder vilka ord), i den yttre 

formen (vilka kläder är tillåtna, hur ska håret se ut osv.) Dessa kontrakt är ömsesidiga 

föreställningar om genusordningens uttryck. 39 

Denna teori om etablerandet och vidmakthållandet av genus och könsroller i samhället 

kommer utgöra en form av teoretisk grund och ligger också till grund för metoden som 

används i uppsatsen. Utifrån teorin om kvinnornas underordning som Hirdman lägger fram är 

det intressant att fråga sig hur kvinnor framställs, i detta fall mer specifikt läroböcker.  

Textanalys 

En del av metoden förstås utifrån textanalys med en kompletterande diskursanalys. Den 

textanalysapparat som används analyserar ordval som framkommer i läroböckerna i detta fall. 

Jag utgår ifrån tre grundläggande begreppsområden. Den första är processer som innefattar; 

handlingar, händelser, materiella, verbala och mentala processer. Den andra är deltagare, vilka 

aktörer fanns i processen och vilka mål hade för processen fanns där. Det tredje är 

                                                 
37 Hirdman (2004) s.51 f 
38 Hirdman (2004) s.52 
39 Hirdman (2004) s.53 
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omständigheter och innefattar tid och plats för något. Genom de uttryck som förekommer 

kring dessa tre grundstenar i texten ställer jag sedan de ord som används i relation till vad som 

skulle kunnat uttryckas. Exempelvis, varför skriver författaren till läroboken specifikt ut att 

kvinnan hade barn, är detta nödvändigt för att förstå händelseförloppet? Det är också 

intressant att se vilka ord som inte används eller vilka ord som används i samband med 

varandra. Detta är för att skapa en förståelse av världen vi befinner oss i och den rådande 

kvinnohistoriska diskursen. Genom att analysera dessa olika ord och begrepp som uttrycks i 

lärobokstexterna växer det fram en bild av kvinnor och deras plats i historien som jag ämnar 

diskutera och lyfta.40 

Diskurs 

En del av metoden förstås utifrån diskursanalys. Definitionen av diskurs är den som kallas för 

tredje generationen inom diskursanalys. Diskurs symboliserar här praktiker för hur man talar 

och skriver. En diskurs påverkar den process den ingår i men kan även bli påverkad av 

processen. Diskursen begränsas inte till en viss del av ett socialt system. Den omfattar istället 

alla sociala fenomen och sociala relationssystem.41 Den relevanta aspekten av olika typer av 

diskursanalys i fallet med denna uppsats är baserad på Morgan Fairclough’s teori. Här ses 

diskurs som något som både konstruerar och konstrueras av sociala förhållanden. Fairclough 

skriver att det finns två olika dimensioner av diskurs. Den ena kallar han för den 

kommunikativa händelsen och den andra kallar han för diskursordningen. Den första 

behandlar praktisk språkanvändning såsom skriven text, den andra innefattar flera 

kommunikativa händelser. En text bygger på element och diskurser ifrån andra texter. 42 

Eftersom en diskurs konstruerar och konstrueras av sociala förhållanden likt genus kan vi 

således använda oss av en aspekt av diskursanalys för att titta på framställningen av 

kvinnohistoria och hur diskursen i narrativet konstruerar olika genusdiskurser och fasthåller 

andra. 

Hur används uttryck, ord och bilder för att göra vissa saker möjliga och andra omöjliga? En 

utgångspunkt är, i likhet med diskursteorin, att ord i sig själva är tomma och att de ges mening 

först i ett sammanhang och tillsammans med andra ord. Utifrån teorin beskrivs också kvinnor 

i relationen till normen och det finns vissa accepterade uttryck inom de olika nivåerna som 

                                                 
40 Bergström, Göran. Boréus, Kristina (red.) (2012) Textens mening och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig 

text- och diskursanalys. Studentlitteratur, Lund. s.279 ff 
41 Bergström & Boréus (2012) s.356 f 
42 Fairclough, Norman; i Winther Jørgensen Marianne & Louise Phillips, (2000) Diskursanalys som teori och 

metod, Studentlitteratur, Lund s.12 ff & 76 f 
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Hirdman presenterar. Genom att beskriva världen på ett visst sätt och med vissa värderande 

ord utesluts samtidigt andra sätt att förstå och tolka världen. Med detta i åtanke har 

lärobokstexterna läst flera gånger. Först för att förstå sammanhangen i vilka kvinnor 

presenterades eller inte i sin helhet. Därefter lades fokus på de olika specifika aktörer som 

skrevs fram i texten och vilka ord som relaterades till dem. Under processen gång har jag 

antecknat sådant som fångat mitt intresse och sedan nystat vidare i varför detta varit extra 

intressant. I ett slutskede har texterna lästs återigen och fokus har lagts på vart kvinnor 

presenteras i läroböckerna och vad som inte får vara med i framställningen av kvinnor. 

Hur man än väljer att genomföra analys av text måste texten tolkas på något sätt. När en 

analys för en vetenskaplig studie skall göras kan man urskilja fem tolkningselement. Dessa är; 

texten, det sociala sammanhanget i vilken texten producerats eller konsumerats, avsändare, 

mottagare och slutligen uttolkaren. Uttolkaren handlar om forskaren som tolkar texten och 

skiljs därför ifrån mottagaren. Enligt hermeneutiken går uttolkaren in med en redan 

existerande föreställning i sin analys av texten. Utan viss förförståelse är en analys omöjlig, 

men denna förförståelse (eller fördomar) som uttolkaren besitter kan i sin tur även subjektivt 

påverka resultatet av analysen. Trots detta går det inte som människa att vara helt objektiv och 

det kommer alltid finnas någon typ av föreställning. Det betyder dock inte att man som 

forskare bör avvärja sig ifrån att genomföra denna typ av forskning utan snarare att man bör 

ha det i åtanke.43 

Maktrelationer skapar gränser för vilka argument och retoriska avgränsningar som är 

accepterade i ett samhälle. Dessa ramar är skapade av maktrelationerna i samhället de 

existerar inom. De maktförhållanden som kan ha påverkat narrativen är av både informell och 

formell karaktär. Formell karaktär syftar till styrdokument och läromedelsverket medan 

informell talar om mer individuella auktoriteter. Läroböckerna ska säljas och måste därmed 

anpassas efter skolans och lärarkårens förväntningar.44  

Kategoriseringar av kvinnor i historieböcker 

Kvinnohistoria är ett relativt nytt område i historieskrivningen. I svenska läroböcker har 

Ingmarie Danielsson Malmros identifierat tre olika kategorier där hon belyser hur kvinnor 

presenteras i dessa. (Berättelsen som nästan inte fanns; där kvinnor i historien i övergripande 

                                                 
43 Bergström & Boréus (2005) s.24 ff 
44 Danielsson Malmros, Ingmarie, (2012) Det var en gång ett land…: Berättelser om svenskhet i läroböcker och 

elevers föreställningsvärldar. Agerings bokförlag, Lund s.22 ff 
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drag inte får ta plats i läroböckerna och avslutar sin ”kvinnohistoria” med allmän rösträtt. 

Berättelsen om den jämställda svenskan; som talar om hur fantastiskt och jämställt allt numer 

är i Sverige. Berättelsen om de grusade förhoppningarna; som har ett mer cyniskt 

ställningstagande om att kampen fortgår.)45  

För att tolka en skriven text eller ett narrativ går det att utgå ifrån några olika nivåer. Den 

första riktar sig mot berättelsen i sig, och är här avskild från sin historiska tillkomstprocess. 

Här läggs fokus således på vad berättelsen förmedlar, vilka meningsbärande händelser som 

presenteras och de meningsbärande begrepp som yttras i berättelsen. Här belyses även mening 

och sensmoral i narrativet. Det bör även skiljas mellan narrativet eller berättelsens bokstavliga 

mening som skildras genom en specifik intrig eller berättelsen övergripande mening.46   

Nästa analysnivå berör vilka faktorer som har påverkat narrativen i läroböckerna. I sin tur kan 

denna nivå delas in i tre olika kategorier. Den första av dessa kategorier berör 

författarens/författarnas och förlagets intentioner med narrativet.47 Nästa kategori kallas för 

historisk kontext. Detta innebär således att händelser i världen (t.ex. krig eller politiska 

förändringar) kan leda till en ny insikt och omprövningar av tidigare etablerade historiska 

narrativ. Dessa händelser kan t.ex. vara politiska kriser och konflikter, nya upptäckter, krig 

osv. Vi som läsare och tolkare av narrativen kommer även genom dessa händelser troligen få 

en förändrad syn av narrativet för att det bättre skall stämma överens med vår aktuella 

världsbild.48 Den tredje kategorin benämns här som historiekulturell kontext. Historiekultur 

utgörs av de sammanhang där människor möter historia. Läroböcker utgör bara en liten del av 

denna historiekultur. Trots detta är läroböcker i historia starkt präglade av den historiekultur 

som är traditionell i det aktuella samhället. En pedagogisk text har i uppdrag att reproducera 

redan befintlig och etablerad kunskap, inte skapa ny, och den är även skapad för en specifik 

institutionaliserad användning med tydliga mål. Under denna kategori fokuseras det på hur 

läroboksförfattarna väljer att integrera nya historiekulturella trender i de olika narrativen.49  

Att manliga aktörer dominerar historien är inte okänt och försök att inkorporera kvinnor i 

historien växer, delvis genom ”rewriting history” eller omskrivning av historia. Detta 

förhållningssätt är nära relaterat till socialhistoria.50 Syftet är här att synliggöra kvinnor 

                                                 
45 Se problemformulering för utförligare beskrivning. 
46 Danielsson Malmros (2012) s. 18 
47 Danielsson Malmros (2012) f 
48 Danielsson Malmros (2012) s.20 
49 Danielsson Malmros (2012) s.20 ff 
50 Wallach Scott (1983) s. 150 
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genom att uppmärksamma att det finns två olika kön.51 Socialhistoria ger starkt stöd för 

kvinnohistoria. Socialhistoria behandlar i det stora hela processer eller system men dessa är 

ofta berättade eller förklarade genom människogrupper som är de påstådda, men inte alltid de 

faktiska, protagonisterna av detta narrativ. Genom detta skriver man således om vissa 

historiska processer för att infoga kvinnor som grupp i skeendet. Detta tar därmed i de flesta 

fall en ekonomisk karaktär och kvinnor ses som en samhällsgrupp jämförbart med exempelvis 

arbetare, istället för att ses som ett kön representativt av flera samhällsgrupper och klasser.52 

Ett annat sätt att inkorporera kvinnor i historien är ”her-story”. Denna metod beskriver 

kvinnohistoria som sin egen gren av historien och den står antingen bredvid eller helt utanför 

konventionella historiska ramverk. I detta fall söker man att införa kvinnors handlingar och 

deltagande i redan etablerade historiska konstruktioner samt att belysa en del av historien som 

tidigare blivit ignorerad.53 ”Her-story” syftar således till att sammanfoga kvinnornas historia 

med den redan etablerade traditionella historien, det handlar inte om att historien skall skrivas 

om.54 En annan del av ”her-story” rör sig ifrån konventionell historia och erbjuder ett nytt 

narrativ, en annorlunda epokindelning och andra orsaker. Denna kategori söker att belysa 

strukturerande utefter hur vardagliga kvinnor levde, likaså kvinnor som är värda att noteras på 

grund av särskilda händelser eller handlingar. Denna syn på historia skapar således en egen 

sfär inom vilken kvinnorna rör sig och utifrån vilken de söker att lyfta sin status. Denna 

kategorisering rör sig varken inom eller i motstånd mot strukturella förtryck utan söker att 

skapa en samhörighet mellan kvinnor med liknande agenda och intresse. Detta sätt att se på 

historien byter ut manliga aktörer emot kvinnliga men den skriver inte om existerande 

konventionell historia.55   

Dock finns det forskare som menar att tillfoga kvinnor till historien inte är samma sak som att 

tillfoga kvinnohistoria. För att tillsätta kvinnohistoria till historien krävs det att 

historieskrivarna, och samhället i sin helhet, upptar det sociala könssystemet som 

grundkategori i den historiska analysen och förstå att dessa system är historiskt bestämda 

snarare än biologiskt. Det bör även belysas att den manliga dominansens uttryck varierar 

genom historiens gång och kan därmed inte klumpas ihop under den allmänna rubriken 

                                                 
51 Tornbjer, Charlotte (2009) Kristina och kanonen – ett genusperspektiv på några historiedidaktiska frågor. i 

Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red) (2009) Historien är nu – en introduktion till historiedidaktiken. 

Studentlitteratur AB, Lund s.240 f 
52 Tornbjer (2009) s.241 
53 Wallach Scott (1983) s.147 f 
54 Tornbjer (2009) s.240 
55 Wallach Scott (1983) s.147 ff 
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patriarkat. Det är problematiskt att ersätta konventionell historia med ”kvinnohistoria” då 

detta leder till en ”vi” och ”de” syn. Flertalet moderna institutioner har valt att utvidga den 

sociala könsskillnaden som ett grundläggande inslag i den sociala ordningen och de officiella 

teorierna om familjen och den könsmässiga arbetsfördelningen måste förstås som produkter 

av en pågående klass och könskamp. Våra dominerande samhällsteorier har inte försätt oss 

med något adekvat sätt att bedöma kvinnornas bidrag till det sociala livet och samhällets 

uppbyggnad.56 Det finns dock, som tidigare skrivet, försök att infoga kvinnor i historien.    

Visionen av en universell historia som sammanfogar kvinnor och män i historien till en 

allmän historia med fokus på mänskliga upplevelser har ännu inte uppnåtts. Trots detta går det 

se en förändring där länken mellan männen och kvinnorna i historien får större utrymme i 

läroböckerna och där framstående kvinnliga aktörer presenteras mer genomgående.57   

Metod och material 

Utgår vi således ifrån Hirdmans teori om isär-hållandet av könen och det manliga som norm 

kan vi utifrån detta skapa en analysapparat. När lärobokstexterna läses kommer olika uttryck 

och citat att lyftas som på ett eller annat sätt härrör ifrån Hirdmans teori. Det kommer att 

analyseras huruvida specifika uttryck och ord kopplas till kvinnohistoria och kvinnliga 

historiska aktörer i läroböckerna. 

Läroboken 

Läroboken har stor betydelse både vid lärarens planering av undervisningen och likaså dess 

genomförande. Läroboken har en central roll i skolan och att den styr innehållet i skolans 

undervisning, framförallt i historieämnet. De flesta människor har även någon form av 

relation till läroböcker och har stött på dem i någon form under sin skoltid. Det finns trots 

detta flitiga användande av läroboken de inom skolväsendet som kritiserar läroboken som 

undervisningsmaterial.58 Läroboken blir påverkad av styrdokument och läromedelsverket 

samt mer individuella auktoriteter när det kommer till innehållets utformning.59  

Materialet som används vid undersökning är uppbyggt av tre internationella läroböcker. Alla 

tre läroböckerna används vid undervisning för åldrar mellan 15-19 år. Ungefär motsvarande 

vårt svenska gymnasium. En av böckerna är dansk och heter Fra systemskifte til besættelse 

                                                 
56 Fox-Genovese (1983) s.5 f 
57 Thompson Tetreault (1986) s.246 ff 
58 Ammert, Niklas. Finns då (och) nu (och) sedan? i Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.)(2009) Historien 

är nu – en introduktion till historiedidaktiken. Studentlitteratur AB, Lund s.294 f 
59 Danielsson Malmros (2012) s.22 ff 
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1901-1940 och behandlar, som namnet antyder, sociala förändringar i Danmark år 1901-1940.  

Detta inkluderar således kvinnlig rösträtt, demokratisering av landet samt andra politiska 

reformer för att förbättra det sociala livet. Boken är en av böckerna i en interaktiv e-bokserie 

på tolv böcker som berör Danmarks historia från vikingatid till nutid.60  

Den andra läroboken är en brittisk elektronisk lärobok som heter Power and the people och 

boken är skapad som underlag för en kurs med benämning AQA CSGE history i 

Storbritannien. Boken rör sig från medeltid till 1900-tal och innehåller beskrivningar om 

kampen mot kungahusets envälde, kvinnlig rösträtt och arbetarrätt mm.61 

Den tredje läroboken är en amerikansk lärobok som heter U.S. History och är skriven för att 

möta standarden för de flesta introduktionskurser i historia i USA. Boken innehåller 

berättelser om människor, händelser och idéer som har bidragit till att forma nationen. Den rör 

sig ifrån Amerika före Columbus fram till nutid och behandlar endast saker relaterade till 

Amerikanskhistoria som presidenter och demokratisering, kvinnlig rösträtt i USA, 

afroamerikaners rättigheter osv.62 

En lärobokstext skiljer sig något ifrån andra texter. De är skapade för att vara ett hjälpmedel 

vid undervisning och därmed pedagogiskt eller didaktiskt utformade och de är anpassade för 

eleven som specifik mottagare av texten. Läroboken innehåller en rad olika komponenter som 

utgörs av aktuella styrdokument samt samtida politiska värderingar. I många fall är läroboken 

skapad av andra aktörer, inte lärare som praktiskt använder en lärobok i sin undervisning 

vilket kan bli problematiskt då läroboken kan sakna viss verklighetsförankring. Men den är 

ändock styrd av vissa instanser som tidigare nämnt.63 Läromedel är betydelsefulla för all 

inlärning som sker i skolan och historieböcker är en del av dessa läromedel. Historieämnet är 

avgörande för vår syn på världen och vår plats däri.64
 Utgår vi ifrån att läromedel har en 

otroligt viktig roll i elevers identitetsskapande är det också viktigt att se vilka kvinnohistoriska 

aktörer som framställs och hur de framställs i läromedel. Elevers förståelse och syn på kön, 

sexualitet och genus påverkas av läroböckerna och deras framställning av detta och det blir 

därmed intressant att undersöka hur denna framställning ser ut och vilken bild det skapar. Det 

finns även faktorer som påverkar vad författarna kan säga i en lärobok eller inte. Ramfaktorer 

                                                 
60 Fra systemskifte til besættelse (2014) s.1  
61 Power and the people (2016) 
62 U.S. History (2014) 
63 Selander, Staffan (1988) Lärobokskunskap, Studentlitteratur AB, Lund s.17 ff 
64 Karlegärd, Christer och Karlsson, Klas-Göran. (1997) Historiedidaktik Lund: Studentlitteratur s.103 
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som styrdokument och politisk ledning påverkar författarnas och förlagets intentioner med 

läroboken utöver att bara lära ut. De diskurser som förmedlas av läroböcker sitter på en 

omfattande makt då de når ut till många ungdomar och har en kvalitet av sanning. Vem som 

skrivit läroboken blir därför mindre intressant i analysen utan det är vilka normer som skapas 

eller upprätthålls som är intressanta. Människan förstår sin omvärld utifrån sin egen kontext 

och i detta fall blir det därmed min egen kontext som analysen utgår ifrån. Det finns således 

möjlighet att ett annat resultat kan uppenbaras om någon annan genomfört analysen. Det är 

dock min tro att liknande maktförhållanden skulle visa sig även för dessa individer.  

Världen är uppdelad på olika sätt och det är möjligt att inte alla skulle hålla med om min 

analys. Jag har en viss förförståelse för min omvärld och denna tar jag med mig in i min 

analys, således hade analysen också varit omöjlig att genomföra utan viss förförståelse. Denna 

studie blir ett resultat av mina tolkningar av empirin. För att förtydliga min analys och mina 

tolkningar används citat i stor utsträckning för att ge läsaren möjlighet att själv tolka och ta 

ställning. Jag har även från början positionerat mig själv i analysen. Urvalet har skett genom 

mig och utan ett särskilt urval och material kan heller inte forskningsfrågorna besvaras.  

Avgränsningar 

Avgränsningarna i undersökningen har gjorts av några olika anledningar. Genom att välja 

läroböcker ifrån andra västerländska länder med en liknande kvinnohistoria och 

demokratiseringsprocess går det att se vissa likheter och skillnader samt att ställa de olika 

läromedlen emot varandra och de svenska läromedlen och hur deras kvinnorepresentation ser 

ut. Ytterligare avgränsningar gjordes av anledningen att läroböckerna som undersökts är 

skrivna på originalspråk och kräver därför att jag som forskare kan förstå och läsa texterna i 

läroböckerna. Det var också vissa svårigheter med att få tag på läromedel ifrån de olika 

länderna och det visade sig vara fördelaktigt att använda sig av digitala läroböcker. Delvis för 

att dessa var lätta att komma åt och hitta, delvis för att de även används i stor utsträckning av 

eleverna i landet. 

Alla tre böckerna är elektroniska resurser för att öka tillgängligheten. Delvis för kommande 

arbeten inom samma område men även för min egen person. Böckerna är alla utformade efter 

sitt egna lands regler och standard berörande läromedel. Därmed inte sagt att det inte skiljer 

sig mellan de olika nationerna. Alla läroböckerna behandlar dock det egna landets historia i 

första hand och är till för elever i högre åldrar.  
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En avgränsning som gjorts är att välja läroböcker som används i västvärlden. Detta av olika 

anledningar. Delvis för att förstå språket var en nödvändighet när undersökningen skulle göras 

och jag talar endast svenska och engelska men har en övergripande förståelse av det skrivna 

danska språket. Det var också en avgränsning som gjordes för att demokratiseringsprocessen 

och allmän rösträtt är fortfarande pågående i flera länder och jag ville försäkra mig om att 

detta var en historisk händelse i de läroböcker jag valt att undersöka. 

Ytterligare avgränsningar som gjorts är således val av demokratiseringen och kvinnlig rösträtt 

som fokus i undersökningen och läroböckerna. Denna avgränsning gjordes av två skäl. Det 

första för att det är något de flesta västerländska länder har gemensamt. Även om det ser olika 

ut i olika länder har de alla genomgått någon form av demokratiseringsprocess och därmed 

blir undersökningen mer sammanhängande än att analysera olika händelser i olika länder. Det 

andra skälet är för att kvinnor och kvinnohistoria är fokus i denna undersökning och frågan 

om kvinnlig rösträtt kommer att beröra kvinnor på ett eller annat sätt. Att studera 

demokratiseringen berör folket och lämpar sig därmed att använda i studier av just 

kvinnohistoria. Att bli en demokratiserad nation borde inte sluta förrän alla medborgare får 

rösta och därmed vara innefattat i kapitlet om landets demokratisering och det är därmed 

också intressant att undersöka hur kvinnor beskrivs eller inte i dessa kapitel. 

Den danska läroboken ingår i en serie på flera böcker som talar om Danmarks historia ifrån 

stenålder och framåt. Den specifika lärobok som används i uppsatsen berör 1901-1940 i dansk 

historia. Den har således valts för att det är under denna tidsperiod som demokratisering och 

kvinnlig rösträtt genomförs i landet. De andra två läroböckerna (den brittiska och 

amerikanska) är mer omfattande och beskriver i helhet historien i länderna från medeltiden 

och framåt.   
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Undersökning 

Läroboken Fra systemskifte til besættelse 1901-1940 

I den danska lärobok som används i uppsatsen finns det en övergripande syn på hur kvinnor 

beskrivs i fråga om kapitel om demokratisering och kvinnlig rösträtt. Kvinnor är väldigt 

underrepresenterade och de dyker endast upp i texten ett fåtal gånger. När kvinnor beskrivs är 

det i samband med andra samhällsgrupper som tjänstefolk.  

Den nye grundlov af 1915 rummede tre vigtige ændringer. For det første blev valgretten 

udvidet, så også kvinderne og tjenestefolk uden egen husstand fik valgret.65 

Det beskrivs här en förändring i grundlagen som ger kvinnor rätt att rösta, men den 

beskriver också andra grupper i samhällets nya ställning inom politiken och därmed 

grupperas kvinnor som en minoritetsgrupp i samhället. Endast en kvinna lyfts vid namn i 

den danska läroboken, Elna Munch, hon kämpade för kvinnlig rösträtt i Danmark och det 

finns även ett argumenterande tal skrivet av henne med i boken.66 

 

Kvinnor nämns kort när de får rösträtt men överlag talar bokens kapitel om olika röstreformer 

och vägen till en allmän manlig rösträtt. Den beskriver hur män i olika sociala klasser arbetat 

för mer politiskt inflytande och vilken typ av olika reformer som därigenom uppstått. Kvinnor 

presenteras i väldig liten utsträckning och när de gör detta är de för att snabbt beskriva att de 

fick vara delaktiga val från och med 1908 samt en tabell som belyser kvinnornas deltagande.  

I 1908 fik kvinder stemmeret til de kommunale valg, og stemmeprocenterne ved de 

efterfølgende valg viste, at kvinderne var villige til at gøre brug af deres nyerhvervede 

valgret.67 

 Kvinnor får inte mycket plats i texten om Danmarks demokratisering och inte heller mycket 

nämn kring kvinnors roll i kampen för kvinnlig rösträtt.68 

Den danska läroboken lyfter förändringen att kvinnor numer fick rösta som en viktig 

förändring i samhället.  

                                                 
65 Fra systemskifte til besættelse (2014) s.3  
66 Fra systemskifte til besættelse (2014) s.3 f    
67 Fra systemskifte til besættelse (2014) s.6  
68 Fra systemskifte til besættelse (2014) s. 3ff 
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Den nye grundlov af 1915 rummede tre vigtige ændringer. For det første blev valgretten 

udvidet, så også kvinderne og tjenestefolk uden egen husstand fik valgret.69 

 Det görs även en representation av en viktig kvinnorätts kämpe som heter Elna Munch.70 

Även en bildtext som lyder;  

Fra det store valgretstog til Amalienborg den 5. juni 1915, hvor kvinderne markerede deres 

nyerhvervede stemmeret.71 

 Under en bild föreställande ett politiskt tåg bestående av kvinnor. Detta skapar således en 

bild av att kvinnlig rösträtt var viktig för landets demokratiska utveckling och något som är 

värt att lyfta. Dock slutar det där.72 Efter presentation om hur viktig den kvinnliga rösträtten 

var som slutar i en förklaring av när kvinnorna fick denna och att de valde att utnyttja den 

återgår boken till att knappt nämna kvinnor i demokratiseringen och landets politiska 

utveckling överhuvudtaget. Fokus läggs i stället på arbetarpartier och vänsterns påverkan för 

landets utveckling och demokratisering.73 

Läroboken Power and the people 

Den brittiska läroboken beskriver kvinnor utifrån deras kamp för kvinnlig rösträtt. Många 

kvinnor nämns vid namn både i kapitlet om landets demokratisering och i kapitlet om 

kvinnornas kamp för jämställdhet och kvinnlig rösträtt. De beskrivs som kämpar och är 

tydligt representerade, framförallt i kapitlet om kvinnlig rösträtt. 

Läroboken lyfter ofta upp korta beskrivningar av olika aktörer som är relevanta för de 

skeenden boken behandlar. Deras namn och tiden de levde skrivs ut och under detta några 

viktiga punkter om personerna. Både män och kvinnor är här tydligt representerade i kapitlen 

om demokratisering och kvinnlig rösträtt. Dock finns det vissa skillnader. När kvinnor 

presenteras finns det ofta med en punkt om vem de gift sig med eller hur många barn de har. 

She married a clergyman but legally separated from him as her views on religion changed.74  

eller 

                                                 
69 Fra systemskifte til besættelse (2014) s.3 
70 Fra systemskifte til besættelse (2014) s.4 
71 Fra systemskifte til besættelse (2014) s.6 
72 Fra systemskifte til besættelse (2014) s.3 ff 
73 Fra systemskifte til besættelse (2014) s.7 ff 
74 Power and the people (2016) s.199 
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 Millicent Fawcett. […] Married Henry Fawcett, the radical MP for Brighton.75  

Det är inga män som beskrivs vem de är gifta med eller hur många barn de har. Dock är det 

värt att nämna att inte alla kvinnliga individer beskrivs på detta sätt.76  

I kapitlet om kvinnlig rösträtt blir det även tydligt i att kvinnors beskrivning ofta innebär att 

det beskrivs att de är just kvinnor. Ex: 

 Female navvies at work in coventry, 1917.77  

Så lyder en bildtext under vilken man ser ett antal kvinnor rulla fullastade skottkärror. Ännu 

ett exempel är en bild föreställande en grupp strejkande vid en fabrik.  

Female machinist during strike action at Ford, Dagenham, June.78  

Det är alltså uttalat både i text och bild att det rör sig om kvinnor. 

Ytterligare är det en särskild typ av kvinna som beskrivs i kapitlen. Det är den vita 

medelklasskvinnan. Även om det inte alltid är utskrivet kan en snabb koll på de kvinnor som 

benämns vid namn visa att de alla tillhör ungefär samma samhällsgrupp och en av de tidigaste 

grupperna av kvinnor som kämpade för rösträtt beskrivs;  

 

Many came from a dissenting religious background and nearly all where wealthy.79 

 

I kapitlet om demokratiseringen i landet är boken tydlig med att trots att alla män nu fick rösta 

var det en lång väg kvar för kvinnorna.80 Detsamma blir tydligt i kapitlet om kvinnlig rösträtt 

där boken utförligt beskriver att rösträtten inte betydde att det nu var jämställt mellan könen. 

The vote was achieved in 1918 and 1928 on exactly the same terms as men but equality 

didn´t follow.81  

                                                 
75 Power and the people (2016) s.225 
76 Power and the people (2016) 
77 Power and the people (2016) s.233 
78 Power and the people (2016) s.233 
79 Power and the people (2016) s.225 
80 Power and the people (2016) s.199 f 
81 Power and the people (2016) s.222 



 

30 

 

Trots detta finns det exempel på hur kvinnorna faller inom specifika kategorier eller grupper. 

Delvis i kapitlet om kvinnlig rösträtt där de brittiska suffragetternas kamp beskrivs utförligt. 

Det görs en lista som talar om vilka argument som var emot kvinnlig rösträtt i landet;  

opposition to womens suffrage.82  

Det görs ingen liknande lista för att beskriva argumentet som fanns för kvinnlig rösträtt. Det 

är även endast kvinnor som lyfts vara motståndare av allmän rösträtt.  

Opponents to votes for women ranged from famous women such as Queen Victoria, Octavia 

Hill and Florence Nightingale to working women preoccupied with making ends meet.83 

I den brittiska läroboken finns det ett underkapitel som handlar om kvinnors rösträtt. Denna 

har rubriken;  

Equal at last?84  

Vilket indikerar att kampen inte är över eller att det inte gick som det var tänkt. I inledningen 

till kapitlet står det också;  

The vote was achieved in 1918 and 1928[…] but equality didn’t follow.85  

Vilket, likt rubriken indikerar att kampen inte är över. Ytterligare ett exempel på detta är att 

de I texten lifter dagsläget för kvinnor; 

Even today, despite equal pay legislation, men earn, on average, 30 per cent more than 

women.86  

Under ett stycke i texten som listar motståndarnas argument mot kvinnlig rösträtt står det;  

Women were best suited for childrearing and work in the home. They were even called “the 

angel in the home”. This was not seen as an inferior role, just different.87  

Den sista meningen i citatet är inte något som sades av opponeneterna utan något författaren 

valt att lägga till för att till synes försvara detta uttalande om kvinnors roll. Liknande ser vi i 

ett av de andra argumenten.  

                                                 
82 Power and the people (2016) s.225 
83 Power and the people (2016) s.225 
84 Power and the people (2016) s.222 
85 Power and the people (2016) s.222 
86 Power and the people (2016) s.222 
87 Power and the people (2016) s.225 
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Some men even argued that most women didn’t really want the vote – it was only a few 

middle-class rich ladies with nothing better to do! And it’s true that right until Edwardian 

times the suffragist remained a very small pressure group.88  

Även här väljer författaren att försvara ett uttalande genom att poängtera att det var en väldigt 

liten del av kvinnor som ville ha rösträtt.89 

När suffragetterna lyfts är det mer fokus på deras misslyckanden än det de lyckats med.  

They copied the anti Corn-Law league […] Sometimes this tactic backfired.90 

 Efter det kommer en utförlig förklaring kring hur detta misslyckades. Trots detta finns det 

hela tiden en åsikt om att det inte nödvändigtvis blev bättre för de brittiska kvinnorna med sin 

nyvunna rösträtt.  

They could vote, but what else had changed?91  

Avslutande i kapitlet hoppar boken fram 40 år i tiden. Här skriver läroboken att kvinnor 

numera har lika löner, motsatt vad som stod i inledningen.  

Women went back to work with a pay rise, now earning 92 per cent of the men’s wage. It 

was several more years before they achieved equal pay.92  

De finns även en rubrik rubricerad;  

Equal pay at last93  

som således påstår detsamma. Kapitlet avslutas på en hoppfull ton om att de olika 

kvinnorörelser som har setts I Storbritannien sedan första världskriget har haft en positive 

inverkan på kvinnors plats och jämställdhet i det brittiska samhället.  

Nothing illustrates the power of feminism more than the Greenham Common anti-nuclear-

missiles protest and peace camp […]94  

                                                 
88 Power and the people (2016) s.225 
89 Power and the people (2016) s.222 ff 
90 Power and the people (2016) s.230 
91 Power and the people (2016) s.231 
92 Power and the people (2016) s.234 
93 Power and the people (2016) s.234 
94 Power and the people (2016) s.235 
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Visserligen fortsätter kapitlet efter rösträtten genomfört och erkänner att kvinnornas situation 

inte automatisk blev lika bra som männens med rösträtten, men när kapitlet avslutas, avslutas 

också kvinnornas representation.95 

Läroboken U.S. History 

I den amerikanska lärobok som granskats när den talar om demokratisering i landet buntar 

ihop kvinnor med andra minoritetsgrupper. I detta fall amerikansk ursprungsbefolkning och 

mörkhyade. 

 Expanded voting rights did not extend to women, indians, or free blacks in the North.96  

Diskussionen i historieboken rör allmän rösträtt i landet och vad de kallar för det första 

”riktiga” valet. Trots detta var det endast vita män som faktiskt deltog i detta val och det var 

även bara vita män som gick att rösta på inför positionen som president. Ytterligare beskrivs 

kvinnor i kvinnokampen som missnöjda med det dåvarande läget och ville kräva mer politisk 

makt.  

Others demanded immediate action. Among those who pressed forward despite the setback 

were Stanton and Anthony. They felt greatly aggrieved at the fact that other abolitionists, 

with whom they had worked closely for years, did not demand that women be included in 

the language of the amendments.97  

Slutligen är det vissa kvinnor som lyfts mer än andra i texten, framförallt vita kvinnor, i 

medelklass eller högre som tillhör den allmänt accepterade religionen i landet.  

Extending the right to vote in western territories also provided an incentive for white women 

to emigrate to the West, where they were scarce.98  

De kvinnor som finns beskrivna vid namn i samband med demokratiseringen och kvinnlig 

rösträtt faller alla under denna kategori.99 

I den amerikanska läroboken nämns kvinnor knappt och i flera av del-kapitlen talas det inte 

om kvinnor eller kvinnors roll i demokratiseringen överhuvudtaget. Det är framförallt vita 

män och några specifika individer inom denna kategori som är huvudfokus i lärobokstexten. I 

                                                 
95 Power and the people (2016) s.231 ff 
96 U.S. History (2014) 10.1 
97 U.S. History (2014) 16.3 Radical reconstruction, 1867-1872 
98 U.S. History (2014) 16.3 Radical reconstruction, 1867-1872 
99 U.S. History (2014) 16.3 Radical reconstruction, 1867-1872 & 10.2 The rise of American democracy 
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kapitlet som talar om demokratisering av landet nämns endast en kvinna vid namn och 

kvinnors roll i skeendet upplevs inte som relevanta. I underkapitlet so behandlar kvinnlig 

rösträtt få kvinnor något större utrymme än tidigare.   

Alla tre läroböcker väljer att göra ett eget kapitel/underrubrik där kvinnors rösträttskamp 

presenteras. Ingen av böckerna väljer att skriva med kvinnokampen som en del av historien 

för landets demokratisering eller lyfter de olika kvinnliga aktörernas roll i demokratiseringen i 

större utsträckning. Istället får kvinnlig rösträtt en egen kategori eller kapitel i läroböckerna.  

I den amerikanska läroboken får kvinnor inte så mycket plats. Den beskriver kort hur kvinnor 

får rösträtt och hur kampen för detta gick till och avslutar med en ställningstagande att 

kvinnor fick börja rösta 

Women did gain the right to vote in western territories, with the Wyoming territory leading 

the way in 1869.100 

 Den lyfter också att kvinnor som länge kämpat för rättigheter för kvinnor och afroamerikaner 

såg afroamerikanska mäns rätt att rösta som en besvikelse.  

[…] leading women’s right activists, who had been campaigning for decades for the right to 

vote, saw it as a major disappointment.101  

Vilket delvis presenterar en syn av att kampen ännu inte är vunnen men också att kvinnor inte 

blir nöjda med vad de lyckas åstadkomma.102  

I kapitlet som berör demokratiseringen i landet lyfts en kvinna specifikt vid namn. Margaret 

”Peggy” O’Neil. Hon beskrivs visserligen som en viktig aktör i kampen för landets 

demokratisering.  

At the center of the storm was Margaret ”Peggy” O’Neil, a well-know socialite in 

Washington, DC.103 

Utöver detta beskrivs Peggy på framförallt två olika sätt. Texten beskriver hur hon gifte sig 

med en viktig politisk aktör i USA.  

                                                 
100 U.S. History (2014) 16.3 Radical reconstruction, 1867-1872  
101 U.S. History (2014) 16.3 Radical reconstruction, 1867-1872 
102 U.S. History (2014) 16.3 Radical reconstruction, 1867-1872 
103 U.S. History (2014) 10.2 The rise of American democracy 
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She married John Timberlake, a naval officer, and they had three children.104 

Här presenteras Peggy således som en mor och fru till en mycket viktig man. Hon har senare 

en affär med en annan framstående politiker i USA vid denna tiden.  

Rumors abounded, however, about her involvement with John Eaton, a U.S. senator from 

Tennessee […]105  

Denna affär leder till påståenden om att hennes äkta man senare tar sitt eget liv.  

Timberlake committed suicide in 1828, setting off a flurry of rumors that he had been 

distraught over his wife’s reputed infidelities.106 

 Det således endast rykten som menar att detta skulle vara orsaken och läroboksförfattarna 

bekräftar detta men framställer Peggy på ett sätt som får henne att verka skyldig. Slutligen 

avslutas det med att hon återigen går in i rollen som någons fru och det förklaras hur hon 

gifter om sig med John Eaton.  

Eaton and Mrs. Timberlake married soon after, with the full approval of President 

Jackson.107 

 Förutom Peggy så lyfts inga andra kvinnor vid namn eller alls, i kapitlet om demokratisering 

av USA.108 

Hur framställs och presenteras kvinnohistoria i respektive lärobok? 

Det är, i alla tre läroböcker, en underrepresentation av kvinnor. De nämns sällan och när de 

således gör detta är det utifrån specifika grupperingar eller kvalitéer. I alla tre läroböckerna 

presenteras kvinnor ihop med andra samhällsgrupper. Samhällsgrupperna varierar emellan 

böckerna men det är trots detta tydligt att kvinnor ses som ytterligare en samhällsgrupp istället 

för 50% av befolkningen.  

I den danska läroboken grupperas kvinnor tydligt ihop med tjänstefolk som således ses som 

en annan social grupp. Kvinnorna blir således placerade med andra samhällsgrupper. Det 

finns även en etnisk gruppering när det kommer till kvalitéer på kvinnor som beskrivs i 

läroböckerna. Som tidigare uttryckt är det endast en kvinna som nämns vid namn i den danska 

                                                 
104 U.S. History (2014) 10.2 The rise of American democracy 
105 U.S. History (2014) 10.2 The rise of American democracy 
106 U.S. History (2014) 10.2 The rise of American democracy 
107 U.S. History (2014) 10.2 The rise of American democracy 
108 U.S. History (2014) 10.2 The rise of American democracy 
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läroboken och ett fåtal andra syns på bilder. Alla är således ljushyade kvinnor och det lyfts 

ingen minoritetsaspekt, förutom att de är kvinnor. I den brittiska och amerikanska läroboken 

syns således en tydligare bild av kvinnorna som där får ta plats. Det är den vita 

medelklasskvinnan som beskrivs. Trots att den amerikanska läroboken presenterar andra 

etniska minoritetsgrupper i samband med kvinnor i kapitlet om landets demokratisering väljer 

den således att inte beskriva hur situationen såg ut för kvinnor inom dessa grupper. Den 

brittiska boken har liknande tendenser men visar e medvetenhet om detta;  

Many came from a dissenting religious background and nearly all where wealthy.109  

Trots att den brittiska läroboken uppmärksammar vilka kvalitéer kvinnorna har som 

presenterats i kapitlen om demokratisering och rösträtt görs inga tydliga uttryck för att 

förändra detta och införa kvinnor ifrån minoritetsgrupper.  

De slutsatser som således går att dra av undersökningsfrågan blir att grupperingar och 

kvalitéer är tydliga i böckerna. De följer övergripande samma tema i alla tre läroböcker 

men skiljer sig något dem emellan. De olika grupperingarna utesluter inte heller varandra 

utan existerar i samklang med varandra. Jag har sätt framförallt tre olika grupperingar av 

kvinnorna i läroböckerna. Den första som presenteras är den där kvinnor ses som en 

social grupp, den andra är där kvinnor ses som fruar och mödrar och den sista är att trots 

underrepresentationen av kvinnor i läroböckerna är det endast en specifik typ av kvinna 

som får ta plats i böckerna. 

Hur framställs kvinnohistoria i samband med kampen för allmän rösträtt i böckerna?  

Alla tre läroböckerna väljer att presentera demokratiseringen av landet och kvinnlig rösträtts 

kamp. Vad som dock blir uppenbart är att dessa två inte ses som ett gemensamt skeende utan 

delas in i två olika rubriker eller kapitel. Ett som talar om demokratiseringen av landet och ett 

som talar om kvinnlig rösträtt. Det blir alltså tydligt att läroböckerna väljer att ställa kvinnlig 

rösträtt utanför den redan etablerade demokratiseringshistorien. Genom detta framställs 

kampen för kvinnlig rösträtt som en egen historia som skett och underordnad kampen för 

demokratiseringen av alla män i landet.  

Trots denna uppfattning om att kvinnokampen inte var lika viktig som den för arbetarna och 

männen i nationen betonar alla läroböckerna mer eller mindre vikten av en allmän rösträtt. I 

den danska läroboken skrivs det ut att rösträttskampen och införandet av kvinnlig rösträtt i 

                                                 
109 Power and the people (2014) s.225 



 

36 

 

landet var en viktig demokratisk förändring. Det står att det påverkade demokratin i landet 

positivt och att kvinnor till fullo utnyttjande sin nya ”makt”. När kvinnor således fått rösträtt 

slutar bokens beskrivning om kvinnor och det blir en känsla av slutgiltighet och att kampen 

för kvinnors rättigheter mm. är över nu när rätten att rösta är vunnen.  

Liknande är det i den amerikanska läroboken, det uppmärksammas att det inte är över ännu är 

landet blir demokratiserat då kvinnor och andra minoritetsgrupper fortfarande inte har fått 

rösträtt i landet. Sedan skrivs ett eget underkapitel där det i korthet beskrivs hur 

kvinnokampen tog sig uttryck i USA. De avslutar det korta kapitlet med att skriva ut i vilka 

stater kvinnor först fick rösträtt och när detta skedde. Återigen blir det en sorts slutgiltighet, 

en kvinnokamp beskrivs och klimax är rösträtt och efter detta krävs eller efterfrågas ingen 

vidare utveckling om hur det demokratiska och sociala livet nu kom att se ut för kvinnor 

framöver.  

Den brittiska läroboken väljer också att beskriva kampen för kvinnlig rösträtt och jämställdhet 

i ett eget kapitel. Det lyfts fler kvinnor i kapitlet om landets demokratisering än i de andra 

läroböckerna och kapitlet om kvinnors rösträtt är mer utförligt. I kapitlet om kvinnlig rösträtt 

skrivs det ut att bara för att kvinnor numer fick rösta i Storbritannien var det inte synonymt 

med jämställdhet mellan könen. Kampen fortgår och det beskrivs en kort tidslinje som leder 

fram till ungefär år 2000 först då ges det antydningar om att kampen nu är vunnen. Den 

brittiska läroboken må vara mer utförlig men den avslutar också med en känsla av 

slutgiltighet och att kampen nu är vunnen. Efter detta är således kapitlet och beskrivningen av 

kvinnors situation på det stora hela slut.  
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Slutsatser och diskussion 

Vilka etablerade normer utifrån manligt och kvinnligt kan vi finna i 

framställningen av kvinnohistoria?  

I den danska läroboken är det inte skrivet på samma sätt som i den brittiska och den ifrån 

USA. I den brittiska läroboken står det vid flera tillfällen när kvinnor presenteras att de är 

gifta med någon eller att de har flera barn. Det samma förekommer inte då männen 

presenteras. I den amerikanska läroboken ses liknande tendenser. Framförallt i presentationen 

av Margaret ”Peggy” O’Neil. Hon beskrivs som en viktig aktör i demokratiseringen av USA 

men det är hela tiden hennes relation till andra män som är det viktiga och i därmed inte 

”Peggy” själv. Hon beskrivs utförligt med vem hon har intima relationer, med vilka hon gifter 

sig och hur många barn hon får. Kvinnorna presenteras således i relation till männen i sina liv 

eller deras uppdrag som fruar och mödrar, något som inte ses hos de manliga aktörerna i 

samma kapitel. Som tidigare sagt ser den danska läroboken något annorlunda ut, den 

beskriver inte kvinnor som fruar eller mödrar. Antingen beror det på att denna aspekt av 

kvinnors liv inte sågs som viktig i utformningen av den danska läroboken eller så är det för att 

kvinnor nämns i så liten utsträckning att det inte fanns utrymme att beskriva detta. 

Det blir således genom framställningarna i både den brittiska och den amerikanska läroboken 

tydligt att det finns etablerade genusnormer som fasthålls genom kvinnornas framställning i 

läroböckerna. Det finns i likhet med Rubins teori om könsordningar en känsla av att kvinnor 

tillhör ett särskilt system i samhället och att de på det stora hela egentligen inte tillhör sig 

själva. 110 Den manliga överordnarden är så pass vanlig att den fungerar som en allmän regel i 

den sociala organisationen. 111Det är således inte nödvändigt att läroboksförfattarna gjort ett 

aktiv val där det manliga är norm och där kvinnor beskrivs i samband och/eller i relation till 

män. Utan det kan utifrån Hirdmans teori om genusordning vara ett omedvetet beslut som 

snarast fungerar som regel. 

                                                 
110 Gemzöe m.fl s.47 f 
111 Fox-Genovese (1983) s.5 f 
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Vidmakthålls de olika genuskontrakten och genusskapandet genom 

kvinnors framställning eller inte?  

De grupperingar eller kvalitéer som går att se av kvinnor i de olika läroböckerna är således 

vilka begrepp och uttryck som används i beskrivandet av olika kvinnliga aktörer. Det framgår 

också att det inte bara är ord som beskriver som vidmakthåller genuskontrakten utan även hur 

kvinnor inte beskrivs eller var de saknas.  

Där böckerna väljer att skriva om kvinnohistoria och kampen för allmän rösträtt skapas en 

bild av hur kvinnor framställs eller inte framställs. I den brittiska läroboken presenteras 

kvinnokampen mer utförligt än i de andra två böckerna. Författarens åsikter av denna kamp 

blir tydliga i boken. Vad författaren således väljer att inte skriva eller att skriva. Som 

presenteras i empirin ovan skriver författaren till läroboken att kvinnors roll som beskyddare 

av hemmet inte ansåg kvinnors sociala position sämre, bara annorlunda den som männen 

hade. Detta anser jag belyser en bild av kvinnor som författaren tolkar det och hjälper till att 

hålla fast vid en konservativ syn av kvinnors plats i samhället. Detsamma gäller när samtida 

argument emot kvinnors rösträtt presenteras i boken. Dessa skrivs utförligt ut och vilka kända 

kvinnor som håller med om dessa. Detsamma görs således inte för argumenten för kvinnlig 

rösträtt. Ytterligare ett beslut av författaren som, medvetet eller omedvetet, uttrycker en åsikt. 

Genom denna framställning av kvinnor i läroböckerna hålls det således fast vid en redan 

etablerad bild av genus och genuskontrakt. Det finns enlig Hirdman två bärande logiker till 

genusordningar och upprätthållandet av dessa. Den första är således tanken om att det manliga 

och kvinnliga inte skall blandas och den andra säger att det manliga är norm. Genom 

skillnader och isär-hållning legitimeras det manliga som norm. 112 Genom att författaren till 

den brittiska läroboken lyfter vissa aspekter av kvinnokampen som viktiga och andra inte 

fasthålls dessa genuskontrakt. När författaren tydligt presenterar varför kvinnor inte skall ha 

rösträtt samt förklarar tydligt varför motargumenten mot kvinnlig rösträtt inte var 

diskriminerande skapas en bild hos läsaren av kvinnlig makt som underordnad manlig makt.  

Liknande uttryck och tendenser går att se i de andra två läroböckerna och deras val i vad som 

skrivs fram eller inte skrivs fram. I den danskaläroboken läggs ett stort fokus på manliga 

                                                 
112 Hirdman (2004) s.51 f 
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aktörer och allmän manlig rösträtt i Danmark och hur detta historiskt har gått till. Kvinnornas 

rösträttskamp nämns i allmänt väldigt lite i boken och det presenteras endast en kvinnlig aktör 

i samband med rösträttskampen. Det går här därmed att dra slutsatsen att vad som inte skrivs 

fram eller presenteras i samband med rösträtt och kvinnokampen hjälper till att etablera 

normen med kvinnan som underordnad. 

Ytterligare bör det tas i åtanke hur historieskrivningen, eller den samtida skrivningen, såg ut 

under de årtal då kvinnlig rösträtt och demokratiseringen av de tre länderna skedde. När 

demokratiseringen i länderna skedde var det norm att kvinnor hamnade i bakgrunden och att 

fokus lades på deras hemsituationer. Detta var den rådande normen i alla västerländska 

samhällen och det kan därmed också påverka vad som finns att tillgå i form av information 

kring kvinnor under denna tid och vad som således står om de kvinnor som finns 

dokumenterade.  

Slutsatser 

Jag tror inte att det är medvetna val ifrån författarnas håll att skriva eller inte skriva vissa 

saker utan att det påverkas av självklarheten i den manliga normen. De tre olika nivåer om hur 

man tillgodogör sig genus och hur genuskontrakt etableras och fortsätter vara etablerade i 

samhället ha r säkerligen påverkat läroboksförfattarna i deras utformning av böckerna. Som 

flera tidigare forskare uttryckt är det manliga normen och därmed är det inte nödvändigt att 

tänka efter när man skriver om det, eftersom det är så ”naturligt” att detta är genusordningen 

som existerar i samhället. 

Slutsatserna jag drar av undersökningen och således svaret på mina forskningsfrågor blir på 

fråga 1; Vilka etablerade normer utifrån manligt och kvinnligt kan vi finna i framställningen 

av kvinnohistoria? De normer vi kan finna är etablerade föreställningar om vad som är 

manligt och kvinnligt. Detta fenomen benämner Yvonne Hirdman som nivå tre, eller 

socialisering. 113 Vad vi båda är överens om är att det i de flesta samhällen, inkluderat de som 

läroböckerna skapats inom, finns en typ av medveten eller undermedveten direkt inlärning. 

Denna inlärning syftar till att vad som är manligt eller kvinnligt skall betingas med vissa saker 

eller ord. I detta fall kan vi se att det används många ord som beskriver hur kvinnor är och 

ska/skulle vara i läroböckerna. Även det som inte skrivs fram i texterna hjälper till att hålla 
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fast vid dessa normer. T.ex. används ord som mor och fru i samband med beskrivningen av 

kvinnor i läroböckerna vilket målar upp en relativt specifik bild för läsaren och eleven. 

Vidmakthålls de olika genuskontrakten och genusskapandet genom kvinnors framställning 

eller inte? Svaret på denna forskningsfråga blir ja. Genom att använda sig av vissa betingade 

ord och beskrivningar vidmakthålls den syn som finns på kvinnor och deras plats i samhället. 

Genuskontrakt beskriver hur män och kvinnor skall vara gentemot varandra i ett samhälle. 114 

Detta förstärks och vidmakthålls genom att kvinnor endast lyfts i vissa sammanhang och inte i 

andra. Samt i vilken grad kvinnor faktiskt får vara delaktiga i historieskrivningen.  

 

Avslutande ord 

Det jag således har sätt under min undersökning är att vi som historiker och lärare fortfarande 

har en lång väg att gå för att få undervisningen och undervisningsmaterialet helt jämställt. Det 

handlar i min åsikt om att söka belysa sådant som är så normativt för oss som individer och 

samhällsmedborgare att vi inte längre ser det utan en medveten analys och sprida detta till 

våra elever istället för att genom litteratur mm. vidmakthålla de etablerade genuskontrakten. 
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