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   ”Man föds inte till man, man blir det.” 

     - Simone de Beauvoirs  



Sammanfattning 
Detta arbete syftar till att undersöka hur genuskontraktet är konstruerat i historieläromedel för års-
kurs 4-6. Detta har undersökts genom att analysera vilka maskulinitetsdrag som påbjuds läromed-
lets läsare genom dess narrativ. Undersökningen är genomförd på två versioner av ett läromedel 
som givits ut under två olika decennier. Det ena läromedlet gavs ut under mitten av 1990-talet i 
tryckt version medan det senare läromedlet gavs ut digitalt 2018. Studien har utgått från de två 
tidsperioderna 1611-1718 och 1718-1792 och har, baserat på läromedlens framställningar, fokuserat 
på att analysera hur och i vilka sammanhang som läromedlen väljer att framställa narrativets cen-
trala karaktärer och därigenom konstruera ett genuskontrakt.  
   Resultatet visar att de två läromedlens framställningar inte skiljer sig nämnvärt från varandra utan 
till stor del återger samma historiska narrativ, ett narrativ som präglas av ett fåtal mäns handlingar 
och livsöden. Det är en specifik grupp män som dominerar läromedlens historieskrivning, vilket 
bidrar till att dessa män, genom sättet de framställs, framstår som dominanta i förhållandet till 
läromedlens centrala kvinnliga karaktärer. Egenskaper som lyfts fram som maskulina skiljer sig 
emellertid mellan studiens undersökta tidsperioder, då tipsperioderna i läromedlens framställning 
präglas av olika händelser och tankesätt. Trots detta visar studiens resultat att framställningarna 
kring manligt och kvinnligt framförallt kretsar kring dominans och framgång. En viss grupp män 
framställs i kontexter, i relation och i kontrast till övriga karaktärer på ett sätt som bidrar till att des-
sa män framstår som aktiva karaktärer i läromedlens historieskrivning. Dessa framställningar, i re-
lation till hur läromedlen väljer att framställa övriga karaktärer, bidrar således till att ett genuskon-
trakt växer fram. Män framställs i kontexter om krig och politik och framställs genom dessa kon-
texter som handlingskraftiga, plikttrogna och aktiva karaktärer. Då männen kontrasteras mot läro-
medlens kvinnliga karaktärer framstår dessa egenskaper och sammanhang som typiskt manligt ko-
dade i relation till utsatthet och passivitet, vilka framstår som kvinnligt kodade.  

Ämnesord: historia, läromedel, lärobok, historiebok, historieläromedel, genus, genuskontrakt, 
maskulinitet, mellanstadiet, stormaktstiden, frihetstiden, gustavianska tiden, upplysningstiden  



Abstract 
This work examines how the gender contract is constructed in history books for pupils in the Swe-
dish middle school. This has been investigated by analyzing which masculinity traits are imposed 
on the reader's reader through the narrative of the teaching aids. The study has been carried out on 
two versions of a history book that has been published with over two decades apart. One of the 
history books was released in the mid-1990s in a printed version while the latter history book was 
released digitally in 2018. The study was based on the two time periods1611-1718 and 1718-1792 
and has focused on analyzing how and in what contexts the history books chooses to produce the 
central characters of the narrative, thereby create a gender contract. 
   The result shows that the representations of the two history books do not differ significantly from 
each other, and therefore largely reflect the same historical narrative, a narrative that is characteri-
zed by a few men's actions and life achievements. It is a specific group of men who dominate the 
historical writing of the history books, which contributes to these men, by the way they are presen-
ted, appear to be dominant in relation to the central female characters of the teaching aids. Ho-
wever, attributes highlighted as masculine differ between the study's investigated time periods, as 
the periods in the history book’s presentation are characterized by different events and ways of 
thinking. Despite this, the study's results show that the representations about male and female pri-
marily revolve around domination and success. A certain group of men are presented in contexts, in 
relation and in contrast to other characters in a way that contributes to these men appearing as acti-
ve characters in the historical writing of the history books. These representations, in relation to how 
the history books choose to produce other characters, thus contribute to the emergence of a gender 
contract. Men are portrayed in contexts of war and politics and are portrayed by these contexts as 
actionable, conscientious and active characters. When the men contrast with the female characters 
of the history books, these characteristics and contexts appear to be typically male coded in relation 
to vulnerability and passivity, which appear to be female coded. 

Subject words: history, teaching materials, teaching aid, history books, gender, gender contracts, 
masculinity, middle school  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1. Inledning 

1.1 Introduktion 
När jag började att skriva på detta arbete var jag ovetande om var det skulle sluta. Jag valde att ge-
nomföra mitt examensarbete i ämnet historia var till en början jag väldigt klar med vad jag ville 
utforska, jag skulle granska läromedel. Dels för att jag som nyexaminerad lärare kommer att behö-
va använda mig av läromedel i min kommande undervisning och dels för att jag minns hur mycket 
jag som elev i grundskolan tyckte om ämnet historia och de spännande texterna om kungarna som 
historieboken innehöll. 
   Jag hade bestämt mig för att jag skulle genomföra en studie där jag undersöker hur väl kvinnor 
omnämns i förhållande till män i ett specifikt läromedel. Resultatet skulle antagligen vara ganska 
klart. Kvinnor omnämns nämligen i väldigt liten mån i svenska historieläromedel, vilket inte skulle 
komma som någon överraskning för någon som läst en historiebok. Undersökningen som denna 
text är introduktion till har dock valt en annan inriktning. 
   Antalet kvinnor i många historieläromedel är ytterst få medan männen dominerar historieskriv-
ning, precis som jag minns det från min egen skolgång. När jag under VFU fick möjlighet att un-
dervisa i historia började jag reflektera över hur få kvinnor som faktiskt lyftes fram i de läromedel 
som skolan hade att tillgå. En betydande stor del av de historiska karaktärer som eleverna fick möj-
lighet att ta del av via läromedlen var män, ofta regenter men även andra män i maktposition. Som 
student började jag då reflektera över hur olika centrala karaktärer framställdes i de läromedel som 
jag själv använde mig av i min egen undervisning samt vilka budskap dessa framställningar för-
medlade. Detta arbete är en fortsättning på dessa reflektioner som jag resonerat kring under min 
VFU.  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1.2 Problemformulering 
I den svenska läroplanen beskrivs skolans syfte med undervisningen. Undervisningen ska bland 
annat förmedla värden och traditioner som främjar elevens fortsatta delaktighet i samhället. 

Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – vär-
den, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa.  1

Genom detta skrivs det fram att skolan bör förmedla värden som verkar i linje med övriga läroplan. 
Dessa värden vävs sedan samman till en helhet, det vill säga undervisning.  
   Tidigare forskning visar dock att den faktiska undervisningen baseras på undermåliga läromedel 
som inte överensstämmer med läroplanen och därav inte lever upp till skolan och undervisningens 
syfte. Undersökningarna har istället pekat på att läromedlen inte förmedlar läroplanens efterfrågade 
värden utan lyfter fram en mansdominerad bild av den svenska historien som till stor del grundar 
sig ett traditionellt genuskontrakt.  En oro har uttryckts för hur detta påverkar eleverna som tar del 2

av historieläromedlen. Gustavsson menar att läromedel generellt symboliserar ideal som eleverna 
genom undervisningen blir påbjudna via läromedlens starka roll i skolan, vilket påverkar eleverna i 
deras eget identitetsskapande.   3

   Det är därigenom viktigt att man som lärare förstår vad som förmedlas i de läromedel som finns 
att tillgå. Läroplanen framhåller tydligt vikten av att eleverna ges möjlighet att utveckla en förståel-
se för hur historia framställs i olika sammanhang. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska berättelser används i 
samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få olika perspektiv på sina egna och andras 
identiteter, värderingar och föreställningar.  4

Särskilt framhålls att eleverna därigenom ska tillskansa sig olika perspektiv vad gäller sig själva 
och andra människor. Skolan är därmed en plats där eleverna ska inhämta sunda värderingar som 
hjälper dem att skapa sin egen identitet under en tid som är viktig i deras uppväxt. Studier visar 
dock att undervisning för barn i de yngre åldrarna till stor del går ut på att reproducerar läromedlens 
innehåll, vilket blir problematiskt när forskning samtidigt visar påvisar stora brister i läromedlens 
innehåll.  5

 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2016. 3., kompletterade uppl. (2016). Stockholm: Skolverket. Sid. 9. 1

 Ohlander, Ann-Sofie. (2010). Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia [Elektronisk resurs] en granskning på uppdrag av Delegationen 2

för jämställdhet i skolan. Stockholm: Fritze. Sid. 67-73.; Hirdman, Yvonne. ”Genussystemet - Reflexioner kring kvinnors sociala underordning” i 
Ericsson, Christina (red.) (1993). Genus i historisk forskning. Lund: Student litteratur. Sid. 152-153.

 Gustafson, Jörgen (2017). Historielärobokens föreställningar [Elektronisk resurs] Påbjuden identifikation och genreförändring i den obligatoriska 3

skolan 1870–2000. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2017. Sid. 202.

 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2016). Sid. 196.4

 Rudnert, Joel. ”Historia för grundskolans tidiga år” i Persson, Sven & Riddersporre, Bim (red.) (2011). Utbildningsvetenskap för grundskolans 5

tidiga år. 1. utg. Stockholm: Natur & kultur. Sid. 221.
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   Genom historieläromedlen tar vi del av normer och värderingar under de historiska tidsperioder 
som kommit före oss. Genom historien har männen kommit att dominerat dessa historieläromedel.  6

En undersökning av hur genuskontraktet ser ut i historieläromedel kan därav visa hur läromedlen 
framställer sina centrala karaktärer, vilka maskulinitetsdrag som framträder och vad som därigenom 
lyfts fram som manligt respektive kvinnligt i läromedlens framställningar, vilket inte gjorts i så stor 
utsträckning tidigare. 
   Därav kommer denna uppsats att behandla hur genuskontraktet framställs i historieläromedel. 
Undersökning kommer att fokusera på hur historieläromedlets narrativ framställer sina centrala ka-
raktärer och syfta till att försöka identifiera det genuskontrakt som historieläromedel på mellansta-
diet förmedlar. 

1.3 Syfte 
Genom läromedel förmedlas, bevaras och återskapas olika tankar om den värld vi lever i. Genom 
deras framställningar av män förmedlas ett genuskontrakt som påverkar eleverna på både kort och 
lång sikt. Frågan är hur detta genuskontrakt är konstruerat.  
   Syftet med denna studie är att undersöka hur genuskontraktet är konstruerat i läromedel i historia 
för år 4-6. 

1.4 Forskningsfrågor 
Studien har utgått från följande frågeställningar: 
• Hur och i vilka kontexter framställs de centrala karaktärer som förekommer i läromedlens nar-

rativ? 
• Vilka maskulinitetsdrag bidrar dessa framställningar till att förmedla?  

 Stadin, Kekke (2004). Stånd och genus i stormaktstidens Sverige. Lund: Nordic Academic Press. Sid. 9-13.6
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2. Forskningsöversikt 
Detta avsnitt kommer att behandla könsskillnader i skolan, tidigare forskning om maskulinitet samt 
läromedel i ämnet historia. Forskning visar nämligen att skillnaden mellan pojkar och flickors re-
sultat i skolan kan härledas till hur eleverna ser på sig själva, i synnerhet pojkar och deras syn på 
maskulinitet. Samtidigt visar studier att läromedel i historia, trots nya utgåvor och digitala plattfor-
mar, för fram föråldrade bilder av just maskulinitet och genus i allmänhet. 

2.1 Könsskillnader i den svenska skolan 
I  den svenska skolan har könsskillnaderna kommit till uttryck på många olika sätt genom historien. 
Synen på pojkar och flickor var länge fokuserad på deras skillnader och deras påstådda plats i sam-
hället. Frågan om pojkar och flickors ska undervisas tillsammans eller ej har inte alltid varit själv-
klar och har till viss del påverkat hur vi ser på skolans elever och deras förutsättningar än idag.   7

   Studier visar numer på skillnader mellan flickor och pojkars studieresultat. Flickor presterar över-
lag bättre i skolan i relation till pojkar. Antalet flickor som studerar vidare är högre än antalet poj-
kar som väljer att studera vidare samtidigt som pojkar i större utsträckning blir diagnostiserade på 
grund av deras prestationer och agerande i skolan.  Problematiken tycks ligga i tillskrivandet av 8

egenskaper till hela grupper av elever beroende på biologiskt kön. Detta argumenterar Wernersson 
för som menar att elever påverkas av rådande stereotypa genuskonstruktion i samhället. Flickor har 
antagit en flitigare inställning till skolarbetet medan pojkarna endast visat goda prestationer om de 
lyckats genomföra dem utan ansträngningar. Wernersson förklarar detta genom skolans och samhäl-
lets rådande genusordning där elever redan i tidig ålder tar del av de föreställningar av vad som an-
ses vara manligt, maskulint, respektive kvinnligt, feminint. Detta får konsekvenser när eleverna ska 
försöka finna sig själva och sin egen identitet samtidigt som de ska förhålla sig till hur samhället 
anser att de ska agera när de växer upp som biologisk man och kvinna.  9

   Kimmel menar att den debatt som idag pågår kring pojkars bristande resultat till stor del bortser 
från det grundläggande problemet. Kimmel påstår att skillnaderna ofta tillskrivs biologiska faktorer 
samt flickors fördelar genom feminismens frammarsch. Istället menar Kimmel att lösningen egent-
ligen bör fokusera på hur pojkarna ser på maskulinitet och manlighet i förhållande till sig själva. 
Enorma förändringar har gjorts i samhället vad gäller synen på femininitet som påverkat kvinnors 
möjligheter i samhället, samtidigt som bilden av manlighet är intakt.  Bilden av manlighet har inte 10

 Richardson, Gunnar (2004). Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu. 7., rev. uppl. Lund: Studentlitteratur7

 Kimmel, Michael S. (2010). Pojkar och skolan: ett bakgrundsdokument om "pojkkrisen". Stockholm: Fritze. Sid. 8-11.8

 Wernersson, Inga. ”Genusordning och utbildning” i Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.) (2014). Lärande, skola, bildning: 9

[grundbok för lärare]. 3., [rev. och uppdaterade] utg. Stockholm: Natur & kultur. Sid. 466-467.

 Kimmel, Michael S. (2010).10
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förändrats för pojkar och påverkar således pojkar i deras utveckling då de försöker leva upp till 
föråldrade ideal medan flickornas förväntningar på sig själva ökat deras möjligheter i samhället.  

När jag i dag frågar mina kvinnliga studenter ”vad innebär det att vara kvinna?” svarar de ofta ”det 
innebär att jag kan bli vad jag vill”. När jag däremot frågar mina manliga studenter vad det innebär 
att vara man handlar svaren ofta spontant om saker man inte får göra: aldrig visa svaghet, aldrig 
gråta, aldrig vara sårbar och, det mest påtagliga, inte vara ”bög”.  11

   Enligt Kimmel påbjuds pojkar en version av att manlighet och maskulinitet är att inte engagera 
sig i skolan då detta inte anses vara manligt. Traditionella mansideal agerar norm när pojkarna för-
söker finna sin egen identitet och ger pojkarna sken av en bild av vad som anses manligt och efter-
strävansvärt.  12

   Att pojkar i skolan väljer att inte anstränga sig i skolan är till största sannolikhet ett resultat av 
den bild av den maskulinitet som dessa pojkar möter i skolan och i övriga samhället. Vad Kimmel 
menar är att maskulinitet, att vara med och bidra till bilden av det dominanta manliga könet, med-
för att pojkarna i stor utsträckning struntar i att försöka lyckas i skolan, då detta medför en risk för 
att eleverna i fråga misslyckas och därmed bidrar till att pojkarna inte lever upp till det rådande 
mansidealet. Konsekvenserna kan såldes bli att situationen för dessa pojkar förvärras då de blir 
uppfostrade att agera enligt ett ideal som inte är önskvärt och bidrar till att de i förlängningen hal-
kar efter ytterligare i frågan om kunskap och utbildning.  13

2.2 Maskulinitet i tidigare forskning 
Förväntningarna på att pojkar ska agera på ett visst sätt i skolan styrs således till viss del av föråld-
rad syn på maskulinitet.  Maskulinitet är ett begrepp som ofta förknippas med manlighet. Begrep14 -
pet härstammar ur genusforskningen och syftar till de kognitiva och fysiska egenskaper som vi 
människor i samhället framhåller som typiskt manliga. Det finns inget i biologin som styrker till-
skrivandet av dessa egenskaper utan istället har dessa stereotyper växt fram och utvecklats genom 
en historisk process. Trots att forskning kring maskulinitet tidigare behandlat män, som människan 
man, menar Ivener i sin avhandling att mansforskningens främsta uppgift är att problematisera vad 
maskulinitet är, hur det konstrueras och vad detta egentligen innebär.  Därav kommer detta avsnitt 15

att behandla viktiga aspekter som framkommit i tidigare forskning kring maskulinitet som en del av 
genus och föreställningar kring manligt och kvinnligt.  

 Kimmel, Michael S. (2010). Sid. 31.11

 Kimmel, Michael S. (2010). Sid. 36-37.12

 Kimmel, Michael S. (2010). Sid. 33, 54-55.13

 Wernersson, Inga. (2014). Sid. 469-470.14

 Ivener, Ramona (2014). Kunskapens händer [Elektronisk resurs] : kunskapstraditioner, maskulinitet och förändring i Lesjöfors 1940-2010. Diss. 15

Karlstad : Karlstads universitet. Sid. 38-39.
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   Den maskulinitet som omnämnts i tidigare forskning har konstruerats i samspel mellan människor 
och samhälle. Föreställningar kring manlighet och dess tradition har ärvts från en generation till 
nästa och genom historien utvecklat en bild av vad manlighet är. I Iveners avhandling Kunskapens 
händer, en studie kring manlighet i bruksorten Lesjöfors i de östra delarna av Värmland, argumen-
terar hon för att samhället och kontexten spelar en viktig roll när maskulinitet konstrueras. Platsens 
traditioner och männens sociala bakgrund har enligt Ivener vuxit fram genom generationer och 
format männen till att värna vissa kunskaper, egenskaper och idéer.  Iveners har lyckats fånga 16

mäns syn på kunskap genom sin studie och framhåller det höga värderandet av informellt lärande, 
en praktisk kunskap. Kunskap är viktigt, men männen i Iveners studie har en annan bild av vilken 
kunskap som är viktigast, kunskap där kroppsligt arbete står i fokus.  

De vänder sig dock ifrån det som de betraktar såsom omanlig kunskap. De representerar en särskild kunskaps-
tradition, syn på kunskap och lärande som skiljer sig från den som ryms i den formella bildningskategorin. 
Kroppslig effektivitet, produktivitet, rationalitet – en handens kunskap – det är saker som männen uppskattar 
och värdesätter, men det beror på sammanhanget.  17

Att detta handlar om maskulinitet menar Iveners syns tydligast i skillnaden mellan män och kvin-
nors syn på utbildning och yrkesval. Männen i studien har i större grad haft problem att anpassa sig 
till dagens syn på kunskap och utbildning och genom detta fastnat i gamla vanor och traditioner, 
skapade och förankrade genom generationerna som kommit före. Genom historien har män definie-
rat sig genom denna typ av val och därmed valt bort vad som i studien beskrivs som omanliga val.  18

   En framträdande röst i inom mansforskningen är Connell som genom att undersöka just män bo-
satta i och omkring Sidney dragit slutsater om hur olika maskuliniteter förhåller sig till varandra.  19

Connells studie bygger på intervjuer med män från olika samhällsskikt med olika bakgrund i syfte 
att öka förståelsen för vad maskulinitet är och hur den konstrueras. Människorna i Connells studie 
visar sig ha olika förhållanden till maskulinitet vilket gör att Connell drar slutsaten att maskulinitet 
konstrueras inte bara i förhållande till femininet utan också i förhållande till andra maskuliniteter. 
Relationerna mellan dessa olika typer av maskuliniteter och ideal menar Connell bidrar till en hie-
rarkisk struktur mellan dessa ideal.  Detta är någonting som Ivener resonerar kring i sin studie och 20

väljer att använda sig av Connells maktstruktur för att belysa manliga ideal och omanliga ideal för 
att representera vad som framställs som önskvärd maskulinitet i förhållande till en ovälkommen 
sådan.  21

   Andra aspekter av maskulinitet är den fysik som påverkar vår syn på det manliga könet. Under 
lång tid har människokroppens utseende och fysiska status varit föremål för att befästa typiskt man-

 Ivener, Ramona (2014). Sid. 209.16

 Ivener, Ramona (2014). Sid. 212.17

 Ivener, Ramona (2014). Sid. 21218

 Connell, Raewyn (1999). Maskuliniteter. Göteborg: Daidalos19

 Connell, Raewyn (1999). Sid. 115-179.20

 Ivener, Ramona (2014). Sid. 41.21
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liga och kvinnliga drag. I sin avhandling visar Pihl Skoog att det manliga kroppsidealet är, likt ge-
nus i övrigt, ett resultat av en historisk process och har en stark koppling till kroppsarbete och kraf-
tidrott. Framför allt har extrem muskelstyrka växt fram som någonting som ansetts typiskt manligt 
och eftersträvansvärt för det manliga könet.  I sitt resultat framhåller Phil Skoog att det finns 22

kopplingar mellan våld och den maskulinitet som framkommer i hennes studie, där hon menar att 
det finns ett behov av att ständigt behöva försvara sin manlighet genom våld mot andra män och 
ständigt kämpa för att inte anses omanlig, eller kvinnlig.  23

   Liknande mönster framkommer även i andra studier. Karlsson har studerat hur krigsspel fram-
ställt manlighet genom historien och framhåller i sina slutsater hur spelet framställer sina karaktärer 
genom en tydlig hierarkisk maktstruktur.  Spelets huvudsakliga framställning av maskulinitet vilar 24

på ett förmedlande av att manlig gemenskap skapas i krigiska situationer och kopplar samman 
manlighet med förmågan att ta egna beslut för att forma sitt eget öde. Kontexten i Karlsson avhand-
ling är krigsrelaterade situationer, där den manliga gemenskapen framhölls som tydlig i spelens oli-
ka framställningar genom männens förmåga att påverka och forma sitt eget öde. Denna process 
sker både i grupp och på individnivå och kan mycket väl tolkas som en symbolik som syftar till 
mäns möjligheten att påverka världen de lever i. Sammantaget menar Karlsson att dessa spel för-
medlar manligt kodade egenskaper som genom spelet glorifieras och genom spelets narration lyfts 
fram som åtråvärt.   25

   Karlssons och Pihl Skoogs avhandlingar är ytterligare exempel på hur maskulinitet formas på oli-
ka sätt i skilda sammanhang. På samma sätt som i Iveners studie kring mäns syn på kunskap över 
tid så visar även Karlssons och Phil Skoogs studier att manliga egenskaper skapas i olika samman-
hang där olika styrande diskurser råder. I olika kontexter växer därmed olika typiska drag fram som 
åtråvärda för det manliga könet och åtråvärda i skapandet av manlig identitet. 
   Gemensamt för dessa studier är att maskulinitet inte är en biologisk företeelse. Maskulinitet är, 
likt genus i allmänhet, en social konstruktion som utvecklats genom historien i olika sammanhang. 
Manlighet kan se olika ut beroende på vilken kontext de verkar i, poängen är att maskulinitet alltid 
konstrueras. Ibland i relation till femininitet, men även i relation till andra maskuliniteter och bidrar 
således till att definiera vad som är manligt och vad som är kvinnligt i olika sammanhang. 

 Pihl Skoog, Emma (2017). Kraftkarlar och knockouts [Elektronisk resurs] Kraftsporter, kropp och klass i Sverige 1920–1960. Diss. Stockholm : 22

Stockholms universitet, 2017. Sid. 290.

 Pihl Skoog, Emma (2017). Sid. 277.23

 Karlsson, Tomas (2018). Låtsaskrigen [Elektronisk resurs] : föreställningar om krig, maskulinitet och historia i krigsspel under 200 år. Diss. Umeå 24

: Umeå universitet, 2018. Sid. 275.

 Karlsson, Tomas (2018). Sid. 276.25
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2.3 Läromedel i historieämnet 
Dagens skola genomgår en omfattande digitalisering, där tryckta läromedel i allt större utsträckning 
byts ut mot digitala läroböcker. Nya funktioner tillåter lärare att förändra undervisningen och där-
med använda läroböcker på ett annat sätt när de övergår från tryckt upplaga till digitala motsvarig-
heter. Andra positiva aspekter som nämns i samband med digitala läroböcker är förlagens möjlighe-
ter att vara flexibla med läromedlens innehåll och uppdatera läromedlen på ett smidigare sätt.  Ett 26

läromedel som ges ut under ett specifikt årtionde blir lätt utdaterad vid lanseringen av en ny läro-
plan eller i samband med nya krav på undervisningen i form av elevers olika utvecklingskurvor. 
Här kan en digital lärobok stödja elevernas utveckling på ett mer effektivt sätt än en traditionell lär-
obok. Även direkta faktafel som tidigare missats innan tryck är mycket smidigare att korrigera om 
informationen finns digitalt.  
   Trots läromedelsförlagens möjlighet att på ett smidigare sätt uppdatera sina läromedel visar 
många av dagens digitala läromedel på brister vad gäller vetenskaplig grund och innehållets kopp-
ling till läroplan.  Lägg till att många av dessa läromedel är relativt nyutvecklade och saknar tro27 -
ligtvis referenser i from av andra lärares omdömen, vilket gör att den kritiska granskningen som 
bör genomföras när man köper in ett nyare digitalt läromedel blir allt viktigare. 
   Problematiken med detta är att många lärare idag tenderar att utgå från dessa läromedel i allt stör-
re skala när de planerar sin undervisning. Forskning som genomförts i Norge visar att lärare i hög 
utsträckning förlitar sig på läromedlets fakta, urval och representation som bas för sin egen under-
visning utan att jämföra eller använda sig av andra källor eller andra läromedel. Detta eftersom att 
lärare i hög grad förlitar sig på att man följer läroplanen om man utgår från ett läromedel.  Gus28 -
tavsson menar i sin avhandling att läroboken i historia är en av de största faktorerna som påverkar 
den faktiska undervisningen. En övertro på att läromedlen är korrekta har växt fram hos både lärare 
och elever.  Denna övertro blir problematisk i relation till forskningsresultat som visar på stora 29

brister i historieböckers framställningar på en rad olika områden. En ökad skepsis mot skolans 
läromedel i allmänhet och historieläromedel i synnerhet inom historiedidaktisk forskning är märk-
bar vid en enkel sökning på vad som skrivits kring ämnet tidigare, en skepsis som enligt resultat 
hämtade ur samma forskning ännu inte fått full genomslagskraft i skolans praktik.   30

   Läromedel har på många sätt utgått från samma historia som den tidigare gjort. Spjut menar i sin 
avhandling att historieböcker på många sätt är bra på att förändra sitt innehåll efter rådande sam-

 Olsson, Lena. (2009). Digitala lärresurser i en målstyrd skola. Göteborg: Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL), Göte26 -
borgs universitet. Sid. 17-18.

 Sjödén, Björn. ”Vad är ett bra digitalt läromedel?” i Persson, Anders & Johansson, Roger (red.) (2014). Vetenskapliga perspektiv på lärande, un27 -
dervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang: utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. Helsingborg: Institutionen för 
utbildningsvetenskap, Lunds universitet. Sid. 79.

 Läromedlens roll i undervisningen [Elektronisk resurs] grundskollärares val, användning och bedömning av läromedel i bild, engelska och sam28 -
hällskunskap. (2006). [Stockholm]: Skolverket. Sid. 20-22, 25.

 Gustafson, Jörgen (2017). Sid. 38-40, 212-213.29

 Se Spjut, Gustavsson, Almqvist Nielsen m.fl.30

!8



hällsdebatt men påpekar även att detta till största del görs i historia som produceras nära kopplad 
till vår samtid och de händelser som den producerar. I äldre svensk historia som återberättas långt 
efter att den ägt rum upplever Spjut en stagnation i sättet att reproducera historia. Framställningar 
av äldre svensk historia tenderar att vara traditionsbunden och återges ofta som den tidigare gjort i 
tidigare läromedel och av tidigare författare, ofta med med olika teman såsom nationalism, våld 
med mera.  31

  Traditionen som styr läromedlen är svår att förändra och trots att styrdokument och andra ramfak-
torer förändrats över tid så visar forskning på att historieläromedlen inte gör detta.  En studie som 32

genomförts på tryckta läromedel i ämnet historia visar att det råder stora brister i historieläromed-
lens narrativa berättelser och de perspektiv som de innehåller i relation till läroplanen. Män och 
manliga perspektiv dominerar genomgående dessa läromedel och visar på en sådan obalans vad 
gäller könsfördelningen att Ohlander menar att läromedlen sannolikt stärker stereotypa drag, snara-
re än motverkar den.   33

   Avsaknaden av kvinnor i historieböcker och den motsatta överrepresentation av män blir proble-
matisk då lärare grundar sin undervisning i samma läromedel. Som både Almqvist Nielsen, Rudnert 
och Gustavsson lägger fram i sina respektive avhandlingar påverkar läromedlens innehåll dess 
målgrupp.  De framställningar som läromedlen i historia reproducerar och som Ohlander uttrycker 34

oro över bidrar således till att återskapa föråldrade föreställningar kring manligt och kvinnligt. Den 
sociala aspekten av genuskonstruktion innefattar inte bara elevernas interaktion med varandra, lära-
re och övrig skolpersonal utan innefattar även den litteratur som eleverna kommer i kontakt med i 
undervisningen. 

2.4 Sammanfattning 
Forskning visar på skillnader i skolresultat mellan pojkar och flickor, där flickor prestera bättre i 
relation till pojkarnas resultat. Anledningen till pojkars sviktande resultat anses vara att pojkarna, 
genom skolan och övriga samhället, identifierar sig med traditionella maskulina egenskaper som 
gör att de på förhand varken anser sig vara duktiga i skolan eller besitter de egenskaper som krävs 
för att lyckas i skolans teoretiska värld genom deras biologiska kön. Denna bild av maskulinitet 
sträcker sig emellertid långt utanför skolans värld och är en konsekvens av att samhället i stort de-
finierat vissa egenskaper som manliga och kvinnliga under lång tid. Genom historien har vi männi-
skor skapat en bild av hur män och kvinnor bör vara, vilket även bidragit till att vi agerar därefter. 

 Spjut, Lina (2014). Den envise bonden och Nordens fransmän [Elektronisk resurs] svensk och finsk etnicitet samt nationell historieskrivning i 31

svenska och finlandssvenska läroböcker 1866-1939. Lic.-avh. Umeå : Umeå universitet, 2014. Sid. 135.

 Almqvist Nielsen, Lena (2016). Förhistorien utifrån genus och kulturellt minne [Elektronisk resurs] kontinuitet och förändring i svenska läroböc32 -
ker under 1900-talet och början av 2000-talet. 1 Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. Sid. 114.

 Ohlander, Ann-Sofie. (2010). Sid. 67-73.33

 Almqvist Nielsen, Lena (2016). Sid. 116.; Gustafson, Jörgen (2017). Sid 202.; Rudnert, Joel. ”En översikt över historiedidaktisk forskning med 34

inriktning mot yngre” i Persson, Sven (red.) (2010). Barndom, lärande, ämnesdidaktik: exempel från en forskningsmiljö vid Lärarutbildningen.

!9



   I skolans värld förmedlas och reproduceras dessa maskulina drag av de läromedel som eleverna 
kommer i kontakt med, läromedel som i många fall ligger till grund för undervisningen. Forskning 
har visat att många läromedel i ämnet historia är bristfälliga och inte förhåller sig till läroplanen 
utan tenderar att förmedla männens historia och således bidra till att konstruera typiska manliga, 
respektive kvinnliga, egenskaper. 
   De studier som i detta arbete fokuserat på maskulinitet visar att kontexten i vilken människor 
verkar, människors relation till dessa sammanhang och andra människor samt den hierarki som des-
sa människor, genom sitt agerande, upprätthåller är framstående i konstruerandet av maskulinitet. 
Aspekterna kontext, relation och hierarki bidrar således till att avgöra vad som anses manligt och 
vad som inte anses vara manligt och kommer i denna studie användas för att dra slutsater kring det 
genuskontrakt som framställs i läromedlens narrativ.  
  

!10



3. Teori 
Detta teoriavsnitt kommer att behandla genus och Hirdmans teori kring genuskontraktet. Genus-
kontraktet är den teori som detta arbete kommer att analyseras utefter. Syftet är att, genom att un-
dersöka hur och i vilka sammanhang som läromedlens centrala kontexter framställs samt vilka 
maskulinitetsdrag som dessa framställningar bidrar till, analysera hur läromedlens genuskontrakt är 
konstruerat.  

3.1 Genuskontraktet och att påbjudas sin 

identitet 
I boken Genus - om det stabilas föränderliga former beskriver Hirdman hur historiska påståenden, 
slutsater och forskning har påverkat synen på manligt och kvinnligt. Hirdman menar att historiska 
föreställningar om genus har bidragit till en felaktig bild av kvinnan som den andra sortens männi-
ska, som anses sämre intellektuellt, med sämre fysiska förutsättningar och med andra känslomässi-
ga egenskaper än mannen, som ofta målas upp som den starka, intellektuella och kontrollerade 
människan.  Framstående filosofer, vetenskapsmän och författare har bidragit till att bevara, åter35 -
skapa och sprida dessa stereotyper som alltså felaktigt grundar sig i påstådda skillnader mellan bio-
logiska kön. Därmed har mannens överordning och kvinnans underordning befästs i ett slags sam-
hällskontrakt. 
   Manligt, maskulinum, och kvinnligt, femininum, är de två grundläggande fack vari vi, enligt 
Hirdman, kategoriserar olika egenskaper som vi människor besitter. Detta brukar även kallas för 
genuskontraktet och utgår från våra olika föreställningar kring vad som är just manliga egenskaper 
respektive kvinnliga. Hirdman introducerade begreppet redan på 1980-talet och menar att begrep-
pets grundidé styr våra föreställningar kring hur vi människor ska agera och fungera i samhället. 
Likt ett osynligt kontrakt formas våra föreställningar kring vad som kännetecknar en man och vad 
som kännetecknar en kvinna. Det påverkar oss i vår vardag genom att berätta för oss hur vi ska age-
ra, vad vi ska ägna oss åt och hur vi ska tänka beroende på vilket biologiskt kön vi tillhör.  Grund36 -
tanken med detta osynliga kontrakt har, likt synen på manligt och kvinnligt, kön och genus, skiftat 
över tid genom historien beroende på vi vilka sammanhang och under vilka tidsperioder de är häm-
tade ur. Detta trots att dess funktion varit densamma, att särskilja och definiera vad som är manligt, 
maskulint, och kvinnligt, feminint.  37

   Studier som genomförts på andra kulturer än den västerländska amerikansk-europeiska kulturen 
visar emellertid att uppfattningen kring manligt och kvinnligt skiljer sig åt mellan olika kulturer, 

 Hirdman, Yvonne (2003). Genus: om det stabilas föränderliga former. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber. Sid. 44, 48, 77-98.35

 Talesättet ’låt pojkar vara pojkar’ menar jag är ett exempel på att vi ofta föreställer oss att pojkar i ung ålder exempelvis är mer aktiva och inte föra 36

sig i vissa sammanhang. Många gånger menat jag att detta ses som biologiskt förankrat trots att inget barn är den andre lik. 

 Hirdman, Yvonne. (1993). Sid. 152-153.37
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någonting forskarna menar beror på kulturernas sociala konstruktion kring vad som anses normalt 
respektive onormalt, vilket ger ytterligare belägg för Hirdmans teori kring ett socialt konstruerat 
genuskontrakt.  Trots detta tillskriver vi än idag egenskaper till de biologiska könen som de vore 38

sanningar, någonting som följs av att människor idag till stor del begränsas till följd av dessa före-
ställningar. 

3.2 Genus 
Begreppet genus har, enligt Hirdman, debatterats i årtusenden och har rötter långt tillbaka i antikens 
Grekland och det råder delade meningar kring vad genusbegreppet verkligen står för och hur det 
bör tolkas.  Svenskans översättning av gender, genus, är ett låneord från latin och betyder sort, 39

släkte eller kön, vilket var exakt vad vetenskapen inledningsvis avsåg att definiera, skillnader mel-
lan män och kvinnor.  Stereotyper växte fram som förespråkade ett ideal där mannen ansågs vara 40

ursprungsmänniskan och kvinnan ansågs vara en defekt form av mannen. 

Då lät Herren Gud en tung sömn falla på mannen, och när han hade somnat, tog han ut ett av hans 
revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som han hade 
tagit av mannen, och förde henne fram till mannen. Då sade mannen: ”Ja, denna är nu ben av mina 
ben och kött av mitt kött. Hon skall heta Maninna, ty av man är hon tagen.”  41

Då mannen ansågs vara guds skapelse, den starkaste och mest utvecklade formen av en människa, 
så ansågs kvinnan vara en sämre version av mannen, ett misslyckat försök att utveckla någonting 
som var fulländat. Denna ofullständiga man, det vill säga kvinnan, har därefter reproducerats i 
många historiska källor. 

Eftersom kvinnor är svagare till både själ och kropp, så är det inte förvånande att de kommer under 
häxkraftens förbannelse. För när det gäller intellekt, eller förmågan att förstå andliga ting, tycks de 
komma från en annan natur än män/…/. Kvinnor är vad förståndet angår som barn.  42

Utdragen ger en bild av hur synen på manligt och kvinnligt sett ut genom historien. Mannen ansågs 
vara välutvecklad både till kropp och själ medan kvinnan, ett misslyckat försök att efterlikna man-
nen, anses behöva mannens hjälp genom livet. Man och kvinna ansågs så skilda biologiskt och 
själsligt att de fram till 1800-talet ansågs vara två skilda arter. 

 Kulick, Don. ”Hur man blir en riktig kvinna eller man” i Kulick, Don & Bjerén, Gunilla (red.) (1987). Från kön till genus: kvinnligt och manligt i 38

ett kulturellt perspektiv. Stockholm: Carlsson.

 Hirdman, Yvonne (2003). Sid. 11.39

 Hirdman, Yvonne (2003). Sid. 11.40

 Hirdman refererar till detta citat i Bibeln. Se Hirdman, Yvonne (2003). Sid. 20.41

 Kvinnoideer: källtextsamling i kvinnohistoria. (1984). Umeå: Univ., Inst. för idéhistoria. Sid. 42.42
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   Med Darwin kom senare dessa tankar att ändra riktning. Kvinnans huvudsakliga uppgift ansågs 
nu, än mer än tidigare, vara fortplantning, att föda barn. Detta ledde till att mannen konkurrenssat-
tes i egenskap av fortplantning. Evolutionen gav de starkaste, mest utvecklade männen fördel i 
kampen om det naturliga urvalet. Detta bidrog till att mannen tillskrevs egenskaper som senare kom 
att följa honom genom historien. Styrka, uppfinningsrikedom och fantasi var egenskaper som histo-
riskt sett ansett manligt kodade och har sedermera bidragit till bilden av mannen, maskulinum, som 
det dominanta könet.  43

3.3 Sammanfattning 
Begreppet genus har debatterats i årtusenden och har över tid syftat till att innefatta olika saker. 
Inom detta begrepp finns två underliggande begrepp, maskulinum och femininum. Genom att kate-
gorisera olika beteenden, egenskaper, sammanhang eller värderingar i maskulinum och femininum 
uppstår vad Hirdman valt att benämna som ett genuskontrakt. Hirdman menar att genuskontraktet 
formas av människors föreställningar kring vad som anses manligt, maskulinum, och kvinnligt, fe-
mininum, och blir felaktigt sammanlänkade med biologiskt kön. Genuskontraktet påverkar i för-
längningen män och kvinnor genom att antyda hur vi bör agera som man, respektive kvinna, och 
begränsar oss således i vår vardag genom att definiera normalt och onormalt beteende.  
   Resultatet av denna studie kommer således att analyseras utefter denna teori. Genom att undersö-
ka hur och i vilka kontexter läromedlen framställer sina centrala karaktärer kommer detta utgöra 
basen för hela undersökningen. Studien har även valt att specifikt undersöka vilka maskulina drag 
dessa framställningar förmedlar då tidigare studier påpekat historieläromedels övervägande manli-
ga perspektiv, vilket även kommer att bidra till att påvisa vilka drag som inte anses maskulina och 
således kategoriseras som typiskt kvinnliga drag. Hirdmans teori kommer senare att användas för 
att förklara, diskutera och analysera dessa resultat och därmed bidra med utökad kunskap kring hur 
läromedlens genuskontrakt konstrueras.  

 Hirdman, Yvonne (2003). Sid. 36-38.43
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4. Metod 

4.1 Urval 
Denna studie avser att granska läromedel i historia och hur de framställer sina centrala karaktärer i 
syfte att granska hur läromedlens genuskontrakt är konstruerat. Med läromedel i denna studie avses 
två läroböcker, en tryckt lärobok och en lärobok som är publicerad på en digital plattform som nås 
via webbläsare. Läromedlen som valts ut för denna studie är två versioner av ett läromedel som gi-
vits ut av förlaget Gleerups. Det ena läromedlet är Gleerups digitala läromedel i Historia för årskurs 
4-6 medan det andra läromedlet är en 23 år äldre tryckt version av samma läromedel, Globen Histo-
ria-Religion 3.  Jag har tidigare kommit i kontakt med dessa läromedel på flertalet skolor och be44 -
dömer läromedlen som väl renommerade i pedagogiska- och utbildningsorienterade sammanhang. 
Detta baserar jag inte enbart på mina egna erfarenheter, rekommendationer eller annan kollegial 
respons, utan även på dess utgivare Gleerups, med lång erfarenhet av att producera läromedel.  45

   Metodvalet att endast inbegripa två läroböcker grundar sig i studiens tidsram, där flera läromedel 
skulle bli allt för tidskrävande att analysera på det djup som jag anser krävs. En granskning av flera 
läromedel skulle i detta fall äventyra djupet i undersökningen och istället tendera att utelämna de-
taljer i materialet som kan vara viktiga för studiens resultat. Att begränsa antalet läromedel bidrar 
således till att generaliserbarheten av studiens resultat minskar, vilket i detta fall inte anses väga 
upp för de uppoffringar ett större antal läromedel skulle ge upphov till. Därav har antalet läromedel 
begränsats till två. 
   Läromedlen som analyserats är utgivna av samma förlag men under olika årtionden, baserade på 
olika läroplaner och utgivna på två olika plattformar. Detta upplägg är medvetet i syfte att dels möj-
liggöra en jämförelse av den det genuskontrakt som framställs mellan läromedlens olika plattfor-
mar och dels tillåta en jämförelse av det genuskontrakt som framställs i samma historiska tidsperi-
od i olika läromedel utgivna under olika årtionden. Tidigare forskning har visat på att det finns en 
tradition som präglat svenska läromedel där ett antal händelser återkommande lyfts fram under en 
längre tid.  Valet att ha två läromedel med från olika årtionden kommer i detta arbete att hjälpa 46

mig att bredda min analys och se om genuskontraktet skiljer sig mellan olika läromedel, olika platt-
formar samt om det skett någon förändring över tid.  
   Arbetet har även avgränsats till att omfatta två tidsperioder. Tidsperioderna är de vi brukar kalla 
för Stormaktstiden eller Östersjöriket mellan år 1611-1718 och Frihetstiden och de delar av den 
Gustavianska tiden fram till Gustav III död, vilket sträcker sig mellan år 1718 och 1792 och om-
nämns i detta arbete som Upplysningstiden. Valet av dessa två perioder baseras på tanken att de 
präglas av skilda händelser och tankesätt. Gustavsson menar i sin avhandling att det historiskt fun-

 Gleerups (u.å.). Digitala läromedel från Gleerups.; Lindh, Lena & Söderberg, Boel (red.) (1995). Globen: [oä för mellanstadiet]. Historia - religi44 -
on, 3, [Grundbok]. 2. uppl. Malmö: Gleerup

 Gleerups. (u.å.). Gleerups historia. 45

 Gustafson, Jörgen (2017). Sid. 35-36.46
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nits en tradition av att olika tidsperioder lyfts fram, namngives och därmed fått symbolisera olika 
ideal.  Att lyfta fram två namngivna tidsperioder i denna studie kommer således göra det möjligt 47

att jämföra de två tidsperiodernas framställning av deras centrala karaktärer, då dessa inte nödvän-
digtvis behöver överensstämma med varandra. Stormaktstiden som i svensk historisk kanon ofta 
omges av krig och fältslag, medan Frihetstiden och åren fram till Gustav III död år 1792 ofta fram-
ställs som en ny tid med vetenskap och nya idéer i fokus.  48

   Ett annat viktigt val som gjort i undersökningen är att endast lärobokens huvudsakliga texter 
kommer att vara föremål för analys. Till dessa texter räknas inte de bilder med tillhörande bildtex-
ter och inte heller de ordlistor som finns i och efter bokens olika kapitel. Även denna avgränsning 
påverkas av den tidigare nämnda tidsramen men grundar sig även i dessa övriga texters utformning, 
då de ofta består av lösryckta citat, frågor eller återupprepande text som är hämtade från avsnittens 
större textpartier. Av samma anledning anses bortfallet ovidkommande och påverkar därav inte stu-
diens resultat nämnvärt. Denna studie syftar såldes inte till redogöra för varje analyserad text i de-
talj, utan istället finna tematiska strukturer baserade på begrepp som hämtats från tidigare forsk-
ning.  Genom detta hoppas jag kunna förmedla en större helhet kring hur det genuskontrakt som 49

framställs i läromedlen ser ut, istället för att låsa fast mig vid mindre relevanta detaljer. 
   Till skillnad mot många andra arbeten på denna nivå så har jag valt att fokusera på hur historiska 
karaktärer framställs i istället för i vilken kvantitet och frekvens karaktärerna förekommer. Genom 
detta hoppas jag kunna förmedla hur dessa läroböcker valt att konstruera och framställa deras ge-
nuskontrakt. 

4.2 Analysens utformning 
Studien har lokaliserat och utgått från läromedlens centrala karaktärer, alltså de karaktärer som står 
i narrativets centrum och fungerar som berättelsens subjekt i det analyserade materialet. Syftet med 
detta är, likt Gustavsson framhåller i sin avhandling, att urskilja hur historieläromedlens karaktärer 
framställs och på så vis bidrar till att konstruera ett genuskontrakt.  Med central karaktär avses 50

därav en ensam person eller en generell grupp människor som fungerar som central gestalt i läro-
medlens narrativ. 
   Trots att denna studie, genom forskningsfrågornas uppbyggnad, fokuserar på maskulinitetsdrag så 
kommer även kvinnors framställning att undersökas. Då forskning tidigare kommit fram till att 
maskulinitet konstrueras i relation till femininitet skulle en uteslutning av just kvinnor i denna stu-
die begränsa studiens analytiska räckvidd.  Som Stadin menar framträder männen i sin helhet i just 51

 Gustafson, Jörgen (2017). Sid. 94-95.47

 Stadin, Kekke (2004).48

 Pihl Skoog, Emma (2017). Sid. 6549

 Gustafson, Jörgen (2017). Sid. 105. 50
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relationen till kvinnan.  Genom att låta studien även innefatta kvinnor breddas den variation av 52

historiska karaktärer och dess framställning som denna studie kommer att utgå från och bidrar såle-
des till resultatets helhet. Resultatet av detta kommer senare att analysera utifrån tidigare nämnda 
teori och därmed förklara hur läromedlens genuskontrakt framställs genom deras narrativ. Nedan 
kommer jag att redogöra hur jag i denna studie kommer att använda mig av aspekterna kontext, re-
lation och hierarki i kombination med de teorier som jag tidigare redogjort för.  
   Aspekterna kontext, relation och hierarki kommer att fungera som teoretiska verktyg och har, 
som tidigare nämnt, hämtats ur tidigare forskning.  De kommer, i detta arbete, att användas för att 53

identifiera hur läromedlens centrala karaktärer beskrivs i läromedlens narrativ och vilka maskulini-
tetsdrag dessa framställningar bidrar till att förmedla och därmed besvara arbetets forskningsfrågor. 
Genom att analysera de olika kontexter som läromedelsförfattarna valt att framställa sina karaktärer 
inom, deras relation till texternas andra karaktärer och sin omgivning och den hierarki som uppstår 
analyseras hur läromedlen väljer att framställa läromedlens centrala karaktärer vilka manlighets-
drag dessa framställningar bidrar till. Verktygen kommer att få representera olika teoretiska katego-
rier vilka jag kommer att analysera texten utefter, där verktyget kontext kommer att användas för att 
urskilja i vilka sammanhang som läromedlens olika karaktärer omnämns i. Genom att analysera 
vilka kontexter olika karaktärer förekommer inom kommer jag även kunna dra slutsater kring vilka 
situationer och sammanhang läromedlen anser är manliga respektive kvinnliga och hur dessa cen-
trala karaktärer i sin tur framställs i dessa sammanhang.  
   Verktyget relation respektive hierarki fokuserar på hur maskuliniteter samverkar och förhåller sig 
till varandra.  I denna analys kommer dessa teoretiska verktyg fungera som två separata kategorier 54

för att ge mig en möjlighet att urskilja på vilket sätt läromedlets olika karaktärer förhåller sig till 
varandra och till sin omgivning. Verktyget relation kommer hjälpa mig att beskriva vilka egenska-
per läromedlens karaktärer besitter i förhållande till andra karaktärer som framställs, samtidigt som 
verktyget hierarki kommer hjälpa mig att urskilja vilka roller dessa karaktärer spelar i läromedlens 
historiska framställning. Då Hirdman menar att genusordningen grundar sig i föreställningar om 
den mannen som dominant i relation till den underordnade kvinnan kommer verktyget hierarki att 
användas för att belysa om en karaktär framställs som aktiv respektive passiv.  En aktiv karaktär i 55

denna analys är en person som agerar historia, det vill säga beskrivs som exempelvis stark, hand-
lingskraftig eller självständig, vilken genom historien varit typiska manliga egenskaper. En passiv 
karaktär är i denna analys emellertid den aktiva karaktärens motsatts, det vill säga svag, hjälplös 
eller beroende. Då en aktiv karaktär skapar historia så förefaller en passiv karaktär att framställas 
som att den drabbas av historien utan att egentligen ha någon påverkan på densamma.  Jag kom56 -
mer därav att kunna uppmärksamma hur karaktärerna beskrivs av författarna och i vilka samman-
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hang. Jag hoppas genom detta kunna se samband mellan i vilka kontexter textens centrala karaktä-
rer framställs, hur dessa centrala karaktärer förhåller sig till läromedlens övriga karaktärer samt för-
tydliga vad dessa framställningar förmedlar för hierarkisk struktur i form av aktivt och passivt age-
rande hos läromedlens centrala karaktärer. Detta kommer att hjälpa mig att identifiera hur läromed-
lens centrala karaktärer framställs, vilka maskulina drag som framträder hos narrativets centrala 
karaktärer och göra det möjligt att dra slutsater kring läromedlens konstruerade genuskontrakt. 
   Studien har dock inte som avsikt och kommer inte, likt vad Pihl Skoog och Gustavsson framhål-
ler i sin respektive avhandlingar, att kunna ge någon indikation på hur läromedlets utformning är en 
medveten framställning av dess författare eller hur dess innehåll tolkas av mottagaren, utan endast 
fokusera på vad som framställs.  För att åstadkomma detta skulle det krävas ytterligare datainsam57 -
lingar av både kvalitativ och kvantitativ karaktär, vilket tidsomfattningen som omger detta arbete 
inte tillåter. Studien har inte heller som avsikt att undersöka läromedlens förmedlade genuskontrakt 
i relation till varken dåtidens eller dagens genuskontrakt. Syftet är att, med hjälp av ett antal teore-
tiska verktyg och genom fördjupad analys, fokusera på att ge kunskap om hur, och i vilka samman-
hang, läromedlets centrala karaktärer framställs och vilka maskulinitetsdrag som framträder i dessa 
läromedels narrativ i syfte att visa hur läromedlens genuskontrakt är konstruerat. Resultatet kom-
mer att diskuteras i relation till Hirdmans teori kring just genuskontraktet och hur läromedlen valt 
att framställa och kontrastera manligt och kvinnligt. 

 Pihl Skoog, Emma (2017). Sid. 64.; Gustafson, Jörgen (2017). Sid. 20257
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5. Läromedlens utformning 

5.1 Läromedlens struktur 
Läromedlen som ingår i denna studie är utgivna av samma förlag med 23 års mellanrum. Läromed-
len är utgivna i två olika format och hanteras i denna studie därav som två versioner av samma 
läromedel. Trots att versionerna är utgivna under två olika decennier så har de mycket gemensamt. 
De båda versionerna bygger på att förmedla en kronologisk berättelse genom text. Texterna har en 
narrativ struktur och följer en kronologisk ordning i sin historieframställning där man börjar tids-
mässigt längst ifrån nutid och arbetar sig fram successivt genom de händelser och regenter som in-
träffat genom de tidsperioder som läromedlen omfattar.  
   Tidsperioderna i de båda läromedlen är och uppdelade i flera olika avsnitt med olika teman som 
är skilda från varandra. Läromedlen består till stor del av berättelser kring olika karaktärers ageran-
den och vilka konsekvenser detta förde med sig för dem själva och personer i deras närhet. Det är 
även deras historia som i stora drag utgör basen för hela läromedlets narrativ genom att det är de 
som för historien framåt genom deras handlingar och dess konsekvenser.  I det tryckta läromedlet 58

ger denna struktur sig till känna genom att tidsperioden 1611-1792 är indelad i fyra avsnitt, Stor-
maktstiden 1611-1718, Att leva under stormaktstiden, Frihetstiden 1718-1772 och Gustav III 1771-
1792. Bland dessa fyra avsnitt är det endast Att leva under stormaktstiden som baseras på en struk-
tur som inte helt utgår från regenter eller andra makthavare. 
   Det digitala läromedlet utgår från en trädstruktur i form av en lista där alla avsnitt och dess olika 
texter finns att tillgå. Tipsperioderna är indelade i totalt fem olika avsnitt, Det svenska Östersjöri-
ket, Att leva på stormaktstiden, Frihetstiden, Att leva på 1700-talet och Gustavianska tiden - upp-
lysningsidéer och statskupp. Läromedlet struktur påminner om dess föregångare genom att den till 
mycket stor del innehar samma narrativa struktur i sitt berättande som kretsar kring regenttid och 
andra mäns tid vid makten, även om befolkningen får ett större utrymme i det digitala läromedlet 
än i det tryckta. 
   Hur befolkningen hade det under denna period avkunnas i mera undanskymda roller i egna av-
snitt som fokuserar på olika teman såsom häxprocessen eller jordbrukssamhället. Varje avsnitt har 
även ett antal sidor som framhäver fördjupande kunskap om händelser eller betydelsefulla männi-
skor som kan kopplas till avsnittets huvudtema. Sammanfattningsvis består innehållet i de både 
läromedlens narrativ till största del av berättelser kring olika utvalda karaktärer och hur deras age-
rande påverkade den svenska historien.  

 Undantaget är de texter som framställts för att informera kring Fredrik I regenttid då Arvid Horn och Sveriges riksdag fick föra historien framåt. 58

Arvid Horn framställs som ledare för det parti som under denna period hade stort inflytande på svensk politik.
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5.2 Läromedlens innehållsliga likheter 

och skillnader 
Läromedlen har visat sig ha väldigt mycket gemensamt med varandra när deras narrativ studerats. 
Narrativet följer till stor del regenternas tid vid makten, tillsammans med några andra karaktärer 
som läromedlen valt att föra fram, då det är deras handlingar och ageranden som till största del, en-
ligt läromedlen, för historien framåt. Vad som framgår särkilt tydligt i analysen är att läromedlens 
texter till stor del är identiska. Man har i båda läromedlen fokuserat på ett fåtal personer för att be-
skriva historien mellan åren 1611-1792.  
   Många av framställningarna är näst intill identiska trots deras olika utgivningsår och det bör po-
ängteras att läromedlens innehållsliga skillnader är lättare att framhålla än deras likheter. Det digi-
tala läromedlet med enkelhet kan anses vara en kopia av sin 23 år äldre föregångare, om än publice-
rad via annan plattform, vilket lätt leder oss till slutsaten att innehållet inte arbetats om sedan den 
tryckta upplagan år 1995. 

Digitala läromedlet utgivet 2018 
Vid Karl X Gustavs död var Sverige ungefär dubbelt så stort som idag och svenskarna behärskade i 
stort sett hela Östersjön. Sverige var ett av de största rikena i Europa. I många länder oroade man sig 
för detta stora, svenska rike. Så var det alltid när en ny stormakt dök upp på Europakartan. Den änd-
rade balansen och gjorde andra länder otrygga och osäkra.  59

Tryckta läromedlet utgivet 1995 
Vid Karl X Gustavs död var Sverige ungefär dubbelt så stort som idag och svenskarna behärskade i 
stort sett hela Östersjön. Sverige var ett av det näst största riket i Europa. I många länder oroade man 
sig för detta nys stora svenska rike. Så var det alltid när en ny stormakt dök upp på Europakartan. 
Den rubbade balansen och gjorde andra länder otrygga och osäkra.  60

Många liknande exempel är lätta att hitta vilket även gjort att analysen till största del kommer att 
utgå från det digitala läromedlet, men att skillnaderna tas upp allt eftersom de uppenbarar sig kro-
nologiskt.  

 Gleerups (u.å.). a454.59

 Lindh, Lena & Söderberg, Boel (red.) (1995). Sid. 27.60
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6. Stormaktstiden 1611-1718 
Läromedlens framställning av stormaktstiden bygger till stor del på ett antal personers livsöden. 
Dessa historier har på många sätt berättats på samma sätt, med samma innehåll och specifika hän-
delser, i under en väldigt lång tid.  I kommande avsnitt kommer det redogöras för hur denna fram61 -
ställning ser ut i dessa läromedel. 
    Texten kommer att utgå från läromedlens narrativ och redovisas i kronologisk ordning. Trots att 
de båda undersökta läromedlen är lanserats under olika årtionden är den kronologiska ordningen 
och dess innehåll i stort sett identiskt, vilket styrker den forskning som tidigare presenterats.  Där 62

läromedlen skiljer sig åt kommer detta att presenteras och diskuteras. De olika verktygen kontext, 
relation och hierarki kommer att fungera som hjälpmedel för att beskriva hur och i vilka kontexter 
som läromedlens centrala karaktärer framställs samt vilka maskulinitetsdrag dessa framställningar 
förmedlar. Syftet med detta är slutligen att identifiera vad läromedlet kategoriserat som manligt, 
respektive kvinnligt, och därav analysera hur läromedlens genuskontrakt är konstruerade. 
   Kungar och drottningar som grupp i samhället kommer i analysen att benämnas som regenter 
eller regenterna trots att läromedlen konsekvent benämner denna grupp som kungarna, även då 
drottning Kristina utgör en stor del av läromedlens narrativ.  

6.1 Stormaktstidens narrativ 

Gustav II Adolf 
I denna period i den svenska historien har läromedlen valt att fokusera på regenterna i väldigt stor 
utsträckning samt deras politiska beslut och hur detta påverkade Sverige. Den första huvudkaraktä-
ren som dessa läromedel framställer är Gustav II Adolf. Läromedlen tar sin början i Gustav II 
Adolfs födelse. Han föds med vad man kallar segerhuva, vilket var ett tidigt tecken på framgång för 
en blivande regent. På grund av sin fars död blir Gustav II Adolf kung redan vid 16 års ålder. 
Läromedlen beskriver dock att den unge, blivande kungen, var förberedd på uppgiften då han hade 
fått en gedigen uppfostran värdig en regent.   63

   Redan innan den unge Gustav II Adolf skulle skulle komma att krönas uppstod dock problem. 
Adelsmännen ville utöka sin makt i förhållande till den unge regenten och såg nu sin chans att göra 
detta. Den unge blivande regenten insåg dock att en allians med adeln låg i hans eget intresse och 
skrev därför på en försäkran före sin kröning där han lät intyga en ökad makt hos adeln vilket bland 

 Se Spjut, Gustavsson, Almqvist Nielsen m.fl.61
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annat innefattade ett 25 man stort riksråd för att hjälpa honom att styra riket, vilka enbart hämtades 
från adeln, samt att alla höga poster inom armén skulle tillfalla adelsmän.  64

   Adeln var, enligt läromedlen, nöjd med avtalets som inte bara tillskrivit dem själva mer makt, 
utan även ökat makten hos rikets sittande regent, Gustav II Adolf.  

Trots att rådet nu hjälpte kungen fick han själv inte mindre makt, snarare tvärtom. Genom att organi-
sera landet kunde han använda sin makt bättre och det blev också lättare för honom att kontrollera 
vad som hände i riket.  65

Det är i dessa kontexter som de manliga regenterna lyfts fram i läromedlen, i position av makt som 
antingen ska försvaras eller är i behov av att utökas. I likhet med Pihl Skoogs avhandling finner vi 
tidigt en tydlig koppling mellan män och makt.  Genom att införa ett riksråd, landshövdingar, dela 66

in riket i olika län så organiserar den här Gustav II Adolf riket och lyckas framförallt öka sin egen 
makt och kontroll över detsamma.  
   När Gustav II Adolf krönts till kung var Sverige i krig med tre länder. Läromedlen beskriver detta 
som en svår uppgift för den unge kungen. 

Det kan vara svårt att föreställa sig vilken enorm makt kungarna hade på den här tiden. Om en kung 
tog fel beslut, kunde det få katastrofala följder både för honom själv och för hela riket. När Gustav II 
Adolf blev kung var Sverige i krig med tre länder: Danmark, Ryssland och Polen. Det kan inte ha va-
rit lätt för en 16-åring att få slut på tre krig och helst vinna dem alla.  67

Här väljer läromedlen att framhålla den unge regentens ålder som någonting anmärkningsvärt. 
Trots att han endast var 16 år så var han tillräckligt skicklig att leda Sverige som den fältherre han 
var född till. Detta vittnar både om att läromedlen vill framhäva Gustav II Adolfs överlägsenhet och 
styrka men också reservera sig då alla krig inte gick den svenska regentens väg. Resultatet av dessa 
krig var nämligen att Sverige förlorade mot Danmark och vann mot både Polen och Ryssland. I 
läromedlen beskrivs detta som en framgång trots förlusten mot danskarna som landade i att Sverige 
var tvungna att lösa ut Älvsborgs fästning för 1 miljon daler, en summa som de svenska bönderna 
till stor del fick bekosta.  Vad som istället lyfts fram är att kriget mot Polen och Ryssland bidrog 68

till att Sverige nu kontrollerade stora områden kring Östersjön, områden som inbringade stora 
summor pengar till den svenska statskassan. Händelsens plats i historieskrivningen är självklar men 
vad framställningen egentligen vittnar om är en symbolik som i många fall återkommer i läromed-
lets narrativ. Gustav II Adolf, som central karaktär i läromedlets narrativ, agerar för att försvara sin 
maktposition och hans nederlag bekostas av bönderna. En tydlig hierarkisk struktur där kungen 
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agerar och bönderna får betala. Kungen framställs i en roll som handlingskraftig och aktiv aktör i 
relation till bönderna beskrivs som passiva aktörer som utsätts för historien.  
   Kort därpå beskrivs att Gustav II Adolf gav sig in i ett nytt krig, Trettioåriga kriget. Orsakerna till 
Gustav II Adolfs medverkan kan enligt de båda läromedlen bero på olika faktorer. En anledning 
beskrivs vara protestantismens motsättning mot den utbredda katolicismen. Martin Luther var pro-
testantismens frontman och de olika religösa grupperna krigade om makten i Europa där Gustav II 
Adolf stred på protestanternas sida. En mer trolig anledning påstås dock, enligt läromedlen, vara 
den svenske regentens avsikt att utöka sin makt i Europa.  69

   Kriget var till stor del en framgång för svenskarna. I texterna beskrivs hur Gustav II Adolf till viss 
del samlade ihop sin armé. I enlighet med senare framställningar av regenter utövar den svenska 
kungen makt över andra människor, i detta fall bönderna som får bidra med män till kungens armé 
när han återigen ska hävda sin makt och överlägsenhet över andra mäktiga män och regenter. 

Han delade in Sveriges och Finlands bönder i rotar. I varje rote fanns 10 bönder. Bland dessa bönder 
valde man ut den friskaste och starkaste. Det var sällan man valde ut själva husbonden. Ofta blev det 
en dräng eller en son till en fattig bonde som blev knekt, soldat, i kungens armé. Det fanns inte många 
män som ville bli knektar, men för den som blivit knekt fanns inget val. Stränga och grymma straff 
väntade den som vägrade eller rymde.  70

Gustav II Adolf har makt, hävdar den framgångsrikt gentemot andra regenter och utövar den mot 
befolkningen. När Gustav II Adolf framställs är det i kontexter kring krig och makt. Det beskrivs 
senare kungen den sjätte november 1632 dödas under ett fältslag i Lützen. Kungens häst var för 
snabb för att hans soldater som var avsedda att skydda honom skulle hinna med och kungen döda-
des av fienden.  71

   Gustav II Adolf beskrivs som en viktig karaktär under denna tidsperiod. I framställningen be-
skrivs Gustav II Adolf som aktiv historisk aktör genom sin handlingskraft, sitt framgångsrika delta-
gande i krig och hans maktutövning mot de utländska regenterna som ville inkräkta på svensk 
mark. Framställningen styrker också Karlssons påstående om att maskulinitet kretsar kring att ta 
beslut och forma historien och således också sitt eget öde.   Han beskrivs som en aktiv aktör som 72

skapar historien. Gustav II Adolf försvarar därmed sin maskulinitet genom att agera mot bönderna, 
adeln och andra regenter.  73
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Axel Oxenstierna 
Vid tidpunkten för Gustav II Adolfs död var Kristina endast sex år gammal vilket var alldeles för 
ungt för att bli regent. Axel Oxenstierna, som varit Gustav II Adolfs rådgivare och vid tillfället var 
rikskansler, fick istället ansvaret att styra riket efter Gustav II Adolfs bortgång. Även här väljer 
läromedel att framställa deras huvudkaraktär som dominant i kontexter om makt, krig och politiska 
beslut. Läromedlen beskriver att Oxenstierna, samtidigt som han fortfarande var inblandad i Tret-
tioåriga kriget, fick problem med danskarna och att motsättningarna länderna emellan växte. Ett 
krig utspelade sig till sjöss där Oxenstierna och den svenska armén gick vinnande ur striden. Fre-
den slöts i Brömsebro år 1645 och utmynnade i att Sverige anskaffade sig stora landområden som 
tidigare varit danska. Danmark hade tidigare ansetts vara det mäktigaste riket i Norden, någonting 
som läromedlen påstår att Axel Oxenstierna ändrade på.   74

   Freden i Brömsebro var inte den enda svenska framgången under Oxenstiernas tid som tillförord-
nad regent. Trettioåriga kriget avslutades år 1648 och beskrivs som en stor seger för Sverige, prote-
stanterna och Axel Oxenstierna. Sverige utökade sina landområden ytterligare och stärkte således 
sin kontroll över Östersjön. Överlag framställs Axel Oxenstierna som en man som genom krig och 
maktutövning blev väldigt framgångsrik. 

Axel Oxenstierna hade varit kungens närmsta vän och rådgivare. Han uträttade mycket som var bra 
för landet. Sverige fick bland annat sin första tidning under hans tid och han införde också postvä-
sendet./…/ Ute i Europa hade Danmark alltid betraktats som det mäktigaste riket i Norden, men nu 
hade svenskarna tagit över den rollen./…/ Snart kunde Axel Oxenstierna skryta med nya framgångar. 
För Sverige och för protestanterna blev Westfaliska freden 1648 en stor seger. De hade lyckats störta 
den tyske kejsaren, som hade hotat att göra slut på varenda protestant.  75

Framställningen bidrar till att återigen lyfta krig och makt i i kombination med framställningen av 
en manlig karaktär. Samtidigt beskrivs Axel Oxenstierna besitta praktiska egenskaper som strids-
skicklighet och beslutsfattande i relation till hans omgivning. Framställningen bidrar således till att 
stärka bilden av krig, makt, praktiska egenskaper och handlingskraft som någonting manligt. Detta 
introducerades i framställningen av Gustav II Adolf och bärs sedermera fram av en aktivt agerande 
Axel Oxenstierna, en man som uträttade historia medan exempelvis den tyske kejsaren blev utsatt 
för densamma. 

Drottning Kristina 
Kristinas framställning skiljer sig i relation till de män som läromedlen valt att framställa. I detta 
fall ger detta oss inte bara en inblick i hur kvinnor framställs under denna period utan även hur män 
inte framställs, vilket kan sättas i kontrast till hur männen faktiskt framställs och urskilja typiskt 
manliga respektive kvinnliga drag. Genom Kristinas framställning ges en inblick i hur läromedlet 
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återger det kvinnliga könet och de svårigheter som Kristina hade på grund av sitt biologiska kön. 
Kristina beskrivs i stora drag som en motpol till män i samma situation som henne själv och ger oss 
därmed inte enbart kunskap om hur läromedlen framställer kvinnligt, utan fungerar även som en 
karaktär som genom sitt handlande bekräftar läromedlens framställning av män som dominanta och 
överlägsna det kvinnliga könet. 
   I läromedlen beskrivs att Kristina först misstogs för att vara en pojke när hon föddes. Det be-
skrivs att glädjen var stor när ryktet spreds att kungen fått en son som på sikt skulle kunna ärva tro-
nen. När man senare upptäckte att Kristina var en flicka beskrivs det i det tryckta läromedlet att 
människorna runt kungen var oroliga på hur han skulle reagera på beskedet att hans son var en flic-
ka, en oro som senare insågs vara obefogad då kungen inte alls var missnöjd över sin dotters biolo-
giska kön.  Anledningen till denna framställning skulle kunna antas vara just den starka tradition 76

av manligt kodade egenskaper som ansågs lämpade för en styrande regent. En kvinna var i grunden 
inte konstruerad att regera då hon inte ansågs besitta de medfödda egenskaper som krävdes. 
   Kristina uppfostrades därför som en pojke då hennes far visste att det var en tuff framtid som vän-
tade henne som drottning.  

Gustav II Adolf visste vilken framtid som väntade en blivande drottning, så han ville att Kristina skul-
le uppfostras som en pojke. 
– De flesta regenter är män och dessutom duktiga krigare, förklarade hennes pappa. Du kan inte kla-
ra av en så svår syssla som att regera ett stort land om du inte lär dig att uppträda som en kung.  77

Genom denna uppfostran skulle Kristina lära sig att bli man. För att kunna styra ett land var man 
tvungen att kunna agera som en kung enligt läromedlen, vilket innebar att hon kom att ägna sig åt 
aktiviteter som flickor inte normalt gjorde, klädde sig i pojkkläder och roade sig med lekar och id-
rotter. Det framgår av läromedlen att det trots allt var till kung som Kristina skulle uppfostras, inte 
drottning.  En tydlig skillnad mellan att uppfostras som en pojke och en flicka framgår därav i 78

läromedlen, vilket möjligtvis var fallet på denna tid. Detta problematiseras dock inte vidare. Istället 
framställs det som en självklarhet att pojkar och flickor är olika vilket därmed rättfärdigar olika ty-
per av uppfostran. En man skulle vara en duktig krigare, vilket också både Kristinas far Gustav II 
Adolf och Axel Oxenstierna framställs som i läromedlen. Det framgår även tydligt att man som 
man bör besitta makt och egenskaper för att kunna regera ett land. Någonting som texten senare 
framhåller att Kristina inte var kapabel till. 
   Från tio års ålder beskrivs det att Kristina bodde hos hennes pappas syster Katarina och hennes 
familj. Anledningen till detta var att hennes mor, tillika änkedrottning, Maria Eleonora blivit så ta-
gen av sorgen över sin stupade makes död att hon tillslut inte klarade att ta hand om Kristina. Enligt 
läromedlen stängde Maria Eleonora in sig i ett rum på slottet där hon förvarande sin döde make. 
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Det påstås även i det tryckta läromedlet att änkedrottningen förvarade hennes makes hjärta i en 
gulddosa som hon alltid bar med sig.  I läromedlen är detta enda gången som man närmar sig sorg 79

och saknad. Man väljer även att framställa detta som galenskap genom Maria Eleonoras agerande 
och därmed inte någonting positivt. Kontentan blir slutligen att man framställer både sorg, saknad 
och galenskap som någonting kvinnor ägnar sig åt, inte män.  
   Under framställningen av Kristinas uppväxt framkom även att hon var väldigt begåvad och hon 
älskade att gå i skolan. Som lärare hade hon bland annat Axel Oxenstierna som kom till slottet och 
berättade för henne om allt som hände i världen.  Här kan man urskilja en tydlig skillnad i fram80 -
ställning mellan kvinnliga och manliga regenter. Männen som lyfts fram som viktiga i läromedlen 
besitter ofta en praktisk begåvning som kommer till användning i krig. När läromedlen senare väl-
jer att redogöra för Kristinas uppväxt fokuserar de istället på teoretisk begåvning. Detta har inte 
visat sig vara ovanligt när man väljer att definiera manligt eller kvinnligt. Ivener har tidigare lyft 
fram detta i sin avhandling och påpekar att manlighet ofta representeras av praktiskt kunskap och 
handlande medan omanlighet vävs samman med teoretisk kunskap.  I detta fall framställs Kristina 81

utefter en stereotypiskt omanlig bild och distanseras därmed från de typiskt manliga regenterna och 
definierar henne tydligt som kvinna.  
   Kristina kröntes till drottning av Sverige vid 18 års ålder. Kröningen beskrivs som majestätisk 
och varade i flera månader. Kristina roades dock inte av att inneha titeln drottning. 

Kristina var drottning över ett stort och mäktigt rike. Men hon var inte road av att regera i Sverige. 
Hon trivdes inte i det kalla Norden, som hon tyckte låg långt från Europas kulturella liv. Hon tyckte 
mest om att i lugn och ro sitta i sitt bibliotek och samtala med dåtidens lärda män./…/ Men själv såg 
hon inte alltid ut som en mäktig drottning. Hon klädde sig ofta i enkla kläder och var inte alls intres-
serad av vackra smycken.  82

Framställningen vittnar om att hon varken ville eller var särskilt lämpad att regera, då hon inte pas-
sade in i mallen som präglat övriga regenter under denna tidsperiod. 
   Framställningen av Kristina och hennes tid som regent ger även sken av att hon i större utsträck-
ning utsattes för historien snarare än skapade den och kategoriserar henne därför som en passiv ka-
raktär. Under sin första tid som regent fick Kristina snabbt problem med den svenska statskassan. 
Alla krig som förts kostade pengar samtidigt som hennes stora fester inte bidrog till att stärka eko-
nomin. Eftersom att adeln inte betalade skatt så fick bönderna betala för adelns och Kristinas liv i 
rikedom. Adelsmännen kunde även utkräva en egen skatt av bönderna som kunde straffas hårt om 
de vägrade. I riksdagen krävde därför bönderna att drottningen skulle ta tillbaka alla gods och går-
dar som adeln fått. Kristina var enligt läromedlen trött på att vara drottning vid denna tidpunkt och 
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valde därav att inte ingripa.  Kristina beskrivs därmed som ansvarslös med bristande offervilja. 83

Hon varken ville eller kunde uträtta vad befolkningen krävde av henne vilket gjorde att hon i för-
längningen inte passade som regent. 

För att få mer pengar till statskassan sålde hon flera av kronans stora gods och gårdar till adelsmän-
nen. Eftersom det var ont om pengar måste hon också ge bort många gods och gårdar till adelsmän 
som betalning för att de varit skickliga fältherrar i krig./…/ På en riksdag krävde bönderna att drott-
ningen skulle ta tillbaka alla gods och gårdar som adelsmännen hade fått. Den unga drottningen för-
stod nog att hon borde ingripa, men Kristina var trött på alla bekymmer hon hade som drottning.  84

   Läromedlen påstår upprepade gånger att livet som regent i Sverige inte passade Kristina och av 
deras framställning framgår att Kristina var av åsikten att den lutherska läran kvävde både henne 
och den kultur som hon försökt få att blomstra i riket. Kristinas intresse för kultur, vetenskap och 
konst var oförenligt med den protestantiska ortodoxin samtidigt som hon inte ville leva upp till kra-
vet om att gifta sig. Hon ville inte gifta sig för att säkra den svenska tronföljden och ansåg i all-
mänhet att Sverige var ett glädjelöst land och valde därav att abdikera.  Genom sitt biologiska kön 85

framställs hon som att hon inte hade vad som krävdes för att regera då hon var varken man eller 
besatt de färdigheter som narrativens män gjorde. Kristina framställs inte i samma kontexter som 
hennes manliga motsvarigheter samtidigt som framställningarna vittnar om att hon inte hade sam-
ma egenskaper i relation till narrativets övriga karaktärer. Enligt läromedlens framställning kunde 
hon inte hantera den makt som givits henne då hon var kvinna, till skillnad mot männen i hennes 
position som detta faller sig naturligt för. Hon framställs även i en position där hon får en passiv 
roll i historieskrivningen och utsätts därmed i större grad för historien än hennes manliga karaktärer 
genom att hon tvingas att agera. Att Kristinas framställning är en spegling av hennes kvinnliga kön 
bör låtas vara osagt. Vad som däremot definitivt framgår är att hon beskrivs på ett annorlunda sätt 
än sina manliga svenska motsvarigheter, vilket bidrar till att de blir bärare av olika ideal som grun-
dar sig biologiskt kön. Kristina lever inte upp till idealet som till att börja med symboliserades av 
hennes far, Gustav II Adolf, och förefaller därmed inte vara passande som regent i ett land som 
Sverige. Då Gustav II Adolf lade grunden för en stormaktstid krävs istället någon som har egenska-
perna som krävs för att regera en stormakt. Framställningen av Kristina, och även hennes mor, bi-
drar därmed till att makt, beslutsfattande och handlingskraft och praktisk begåvning är någonting 
som förefaller vara manligt kodat i förhållande till kvinnliga drag såsom passivitet, sorg, galenskap 
och teoretisk kunskap, vilket tyder på att narrativet i stora drag återger män och kvinnor på olika 
sätt. 
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Karl X Gustav 
När Kristina abdikerade hade hon sett till att hennes kusin Karl X Gustav skulle ta över tronen. Re-
dan i inledningen av Karl X:s framställning så ser vi en tydlig kontrast till Kristina. Då Kristina be-
skrivs som svag beskrivs Karl X som stark och handlingskraftig. En av hans första beslut vid mak-
ten var att ta tillbaka en del av de gods och gårdar som Kristina skänkt till adeln. Han införde även 
vad läromedlen väljer att kalla Karls fjärdepartsräfst, vilket betydde att en fjärdedel av den skatt 
som bönderna betalade till adeln nu skulle gå till kronan.  Karl är en kung som agerar och klarar 86

av att driva igenom förändring, till skillnad mot Kristina.  
   Karl X framställs även till stor del i kontexter om krig och makt, på samma sätt som Axel Ox-
enstierna och Gustav II Adolf. Under nästan hela sin regenttid beskrivs det att Karl X Gustav var i 
krig. Det beskrivs att han ville ha makten över hela Östersjön och därigenom få tillgång till de stora 
tullinkomster som områdena runt omkring Östersjön förde med sig. Med anledning i detta valde 
Karl X, precis som Gustav II Adolf och Axel Oxenstierna, att ge sig in i krig genom att anfalla Po-
len.   87

   Samtidigt som Karl anfaller Polen anfaller Danmark Sverige. Karl X väljer att att ge upp striderna 
i Polen och istället vända mot Danmark. Han beskrivs som praktiskt skicklig och agerar snarare än 
teoretiserar. Narrativet lyfter fram en rad mirakulösa beslut som ledde kungen och sina män över de 
frusna isarna som lagt sig över Lilla Bält och Stora Bält.  

Kungen bestämde sig för att marschen omedelbart skulle fortsätta över Stora Bält./…/ De danska sol-
daterna trodde säkert de såg i syne, när de upptäckte de svarta prickarna där ute på isen. Hur hade 
svenskarna vågat genomföra detta djärva krigståg? Trots att de danska soldaterna var många fler, 
gjorde de inget motstånd. De var helt enkelt överraskade och ville nu ingenting annat än att söka 
fred.  88

Danskarna blev överrumplade och lyckades inte hålla tillbaka de svenska trupperna. De båda läro-
medlen målar upp denna prestation som en stor bedrift för svenskarna och beskriver samtidigt Karl 
X Gustavs briljans i fält. Praktisk kunskap, i detta fall som fältherre i krig, är är någonting som fö-
refaller vara åtråvärt i läromedlens framställningar. På samma sätt som i framställningarna om Gus-
tav II Adolf och Axel Oxenstierna skrivs Karl X fram i egenskaperna av en framgångsrik krigar-
kung. Sverige segrade över Danmark och freden i Roskilde skrevs under år 1658, vilken tillskrev 
Sverige stora landområden som tidigare tillhört Danmark.  89

   Trots detta startade Karl X Gustav samma år återigen krig mot Danmark då han ansåg att de 
kommit lindrigt undan vid freden i Roskilde. Detta visade sig senare bli kungens sista krig. Dans-
karna fick ett övertag mot Sverige samtidigt som kungen plötsligt insjuknade i en pestsjukdom och 
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avled kort efteråt år 1660. Efter denna händelse valde Sverige att be om att få fredsförhandla och 
fick därigenom lämna ifrån sig några landområden som tidigare tillhört Danmark. Trots detta var 
Sverige fortfarande stort till landytan. Läromedlen beskriver att Sverige, vid Karl X:s död, var dub-
belt så stort som Sverige är idag.  90

   Historieskrivningen kring Karl X kretsar, även den, kring krig och makt och hans praktiska fär-
digheter lyfts fram som centrala i sammanhangen och anspelar på traditionen av att män agerar och 
uträttar saker, någonting som även lyfts fram i tidigare forskning kring män och maskulinitet.  Att 91

beskrivningen av Karl X är en slump förefaller därmed vara högst osannolik. Karl X beskrivs som 
Kristinas motpol. Då Kristina varken kunde eller ville hantera regentskapet så beskrivs Karl X vara 
oerhört lämpad att regera. Då Kristina utsätts för historien och skrivs fram som en passiv karaktär 
tar Karl X tillbaka gods och makt från adeln och agerar aktivt genom krig för att utöka Sveriges 
makt kring Östersjön. Karl X besitter med andra ord samma egenskaper som även präglat fram-
ställningen av både Gustav II Adolf och Axel Oxenstierna och beskrivs som en svensk, manlig, 
handlingskraftig, praktiskt begåvad, krigarkung och fältherre.  

Karl XI 
Vid Karl X Gustavs död var det hans son Karl XI som skulle ärva tronen. Den unge tronarvingen 
var dock endast fyra år gammal vid hans fars plötsliga död. En förmyndarregering utsågs att styra 
landet tills Karl XI uppnådde myndig ålder. När Karl fyllde 16 år började han sitt arbete som Sveri-
ges kung. Värt att notera är att ingen större vikt läggs vid förmyndarregeringen, i jämförelse med 
den förmyndarregering som nämns i samband med Kristinas framställning där Axel Oxenstierna 
gör anspråk på ett eget avsnitt där hans agerande beskrivs som avgörande för landet och Kristinas 
uppväxt.  Istället fokuserar läromedlen återigen på den stridskickliga mannen, Karl XI, hans  92

egenskaper som regent och de krig som utkämpades. 
   År 1675 förklarade Danmark återigen krig mot Sverige. Efter att ha upptäckt att den svenska flot-
tan var i ett alldeles för dåligt skick så valde tillslut Karl XI att rida iväg med en armé mot Skåne 
för att försvara de landskap danskarna höll på att erövra. Slaget som slutligen utspelade sig har en-
ligt läromedlen gått till historien som ett av de blodigaste i svensk krigshistoria. Sverige vann stri-
den som i och med fredsavtalet 1679 gjorde att Skåne fortfarande är svenskt.   93

   Ekonomin i Sverige var väldigt dålig när Karl XI fick makten vilket läromedlen beskriver som ett 
resultat av förmyndarregeringens slöseri. Karl XI dömde därigenom förmyndarna att betala 4 mil-
joner daler silvermynt till statskassan.  Genom detta tar även Karl XI kommandot i historien och 94
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skrivs fram som en aktör att räkna med på samma sätt som tidigare manliga centrala karaktärer i 
läromedlens narrativ.  
   Vad som hände ute i Europa hade inte gått obemärkt förbi den svenska kungen. Båda läromedlen 
beskriver hur Frankrikes dåvarande regent, Ludvig XIV, lyckats gjort sig enväldig, vilket även Karl 
XI lyckas med år 1680. De båda läromedlen beskriver hur Karl XI försöker efterlikna den franske 
kungen. Dock påpekar läromedlen att den svenske kungen inte alls var lik övriga enväldiga regen-
ter ute i Europa på denna tiden. Karl XI valde exempelvis bort lyx och andra yttre exempel på 
makt. Istället lyfts den praktiska maktutövningen fram. Han ville göra vad som var bäst för Sverige, 
vilket enligt honom var att omorganisera den svenska armén.   95

Men den enväldige svenske kungen liknande ändå inte på långt när andra enväldiga kungar i Europa 
på den här tiden. Med makt brukar följa pompa och ståt, men Karl XI var ointresserad av vackra klä-
der, stora fester och dyrbara slott.  96

   För att genomföra denna omorganisering var kungen tvungen att få in ytterligare pengar till stats-
kassan. Bönderna var missnöjda med att adeln hade fått det så mycket bättre under Gustav II Adolf 
och Kristinas tid och ville att kungen skulle ta tillbaka de gods och gårdar som de tidigare fått som 
gåva. Karl XI tyckte att detta var en bra idé och valde att agera. Det beslutades att adeln skulle 
lämna tillbaka hälften av de gåvor som de tidigare fått mottagit. Detta har senare kallats Karl XI:s 
reduktion.   97

   I läromedlen finns även beskrivet att Karl XI kallades Gråkappan då han red omkring i landet och 
straffade ämbetsmän som inte gjorde sitt jobb. I båda läromedlen beskrivs det att två präster fått 
byta prästgård med varandra då den ena levde flott men försummat byns kyrka, medan den andre 
lagt sin rikedom på byns kyrka och försummat sitt eget boende, vilket läromedlen menar beskriver 
den plikttrogenhet som Karl XI ville att man skulle ha mot sitt ämbete.  Här kontrasterar läromed98 -
len Karl XI mot Kristina genom att lyfta Karl XI:s känsla för ansvar och plikttrogenhet, samma 
egenskaper som man tidigare ansetts saknades hos Kristina och som därigenom delvis gjorde henne 
olämplig som regent. Framställningen bidrar till att ansvar och plikttrogenhet anses vara högst 
manligt och därmed vara någonting som kvinnor har svårt att förhålla sig till. Samtidigt bidrar 
framställningen till att framställa ansvarskänsla och plikttrogenhet som någonting åtråvärt då detta 
till stor del bidragit till Karl XI:s framgång som regent. Därmed anses inte bara ansvarskänsla och 
plikttrogenhet vara någonting manligt, egenskaperna i kombination med det manliga könet anses 
även som någonting överlägset femininitet.  
   Mycket av den framställning som görs kring Karl XI påminner om de framställningar som gjorts 
av de män som framställs innan honom. 
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Kungen var hård och envis och genomförde reduktionen med stor energi. Snart kom det också tecken 
på att reduktionen hade gett önskat resultat. Det hördes klirrande ljud av silvermynt i statskassan.  99

Han beskrivs som en man som aktivt agerar och förändrar historien snarare än att påverkas av den. 
Karl XI beskrivs i kontexter av makt och krig trots att det var fred under större delen av hans re-
genttid. Istället lyfts dessa kontexter fram i egenskap av omorganiseringen av den svenska armén 
som genomfördes av Karl XI för att alltid ha vältränade soldater som ständigt var förberedda för 
strid. Men när Karl XI avlider år 1697 har han inte behövt att använda denna armé en enda gång då 
det vid denna tidpunkt hade varit fred i nära 20 år.  Anledningen till detta grundar sig, enligt 100

läromedlens framställningar, i Karl XI:s känsla för vad som bör genomföras. Hans plikttrogenhet 
och känsla för ansvar gjorde att han återtog vad Kristina inte hade kunnat göra från adeln och ge-
nom detta, enligt läromedlen, gjorde tillvaron bättre för samhällets övriga stånd. Kontentan blir så-
ledes att Karl XI, genom att vara man, besatt egenskaper som gjorde han mer lämplig att regera, till 
skillnad mot exempelvis Kristina. Egenskaper som genom narrativens framställningar förefaller 
vara manligt kodade. 

Karl XII 
Den som kom att ärva tronen efter Karl XI var hans son, Karl XII, som vid tidpunkten för sin fars 
död var 15 år gammal. Trots detta blev han krönt till kung, och de händelser som läromedlen valt 
att lyfta fram kring hans liv kommer till stor del att handla om krig och makt samt beskriva honom 
som stridsskicklig och praktiskt begåvad.  
   De tre länderna Ryssland, Danmark och Polen såg sin chans att ta tillbaka de områden som Sveri-
ge tidigare erövrat. Karl XII samlade då ihop sin armé och begav sig iväg mot Danmark där han 
vann utan större motstånd. Danskarna blev överraskade och slöt fred med Sverige och bröt deras 
förbund med Ryssland och Polen.  101

   Läromedlen beskriver en ung kung med vind i ryggen som efter att ha besegrat Danmark vänder 
sin blick mot Ryssland. Slaget i Narva beskrivs som en viktig seger för svenskarna då ryssarna 
kunde besegras efter att svenskarna haft tur med vädret som försvårade situationen för de ryska 
soldaterna.  

Han samlade ihop sin armé, gav sig först iväg till Danmark och besegrade utan större motstånd kung 
Fredrik IV. Den danske kungen blev så överraskad av den svenska arméns skicklighet att han genast 
slöt fred och bröt förbundet med Polen och Ryssland.  102
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Och på liknande vis beskrivs slaget i Narva. 

Hur konstigt det än kan låta så hjälpte ovädret svenskarna (i Narva). Det snöade nämligen så mycket 
att ryssarna aldrig såg när svenskarna närmade sig och då striderna började fick de ryska soldaterna 
den blöta snön rakt i ansiktet. Därför kunde kung Karl och hans armé enkelt vinna striderna.  103

Sverige och Karl XII beskrivs som en militär stormakt som efter att ha besegrat Polen var rejält 
fruktade ute i Europa.  

Nu var det bara Polen kvar att besegra. Till slut vann svenskarna efter mycket stora svårigheter och 
nu var de stora mäktiga kungarna ute i Europa rädda. Ingenting tycktes vara omöjligt för denne unge 
krigarkung.  104

Vad som framgår är att Karl XII framförallt var handlingskraftig trots sin ringa ålder och läromed-
len har även valt att förmedla en bild av Karl XII:s ledarskap som bygger på stark manlig gemen-
skap. Likt Karlsson beskriver i sin studie kring maskulinitet i krigsspel går det här att finna likheter 
med hur Karl XII framställs.  105

Säkert var det många soldater som beundrade Karl XII, där han tystlåten och sträng marscherade 
främst i ledet tillsammans med dem. Han gick också klädd i samma typ av uniform som soldaterna 
hade.  106

Karl lyfts fram som en bärare av de ideal som gör honom till en bra ledare, han agerade, beskrivs 
som skicklig i strid och gick längst fram i leden tillsammans med sina soldater. Han ägnade inte 
mycket tanke, likt hans far Karl XI, till yttre bevis på makt och status. Han utövade sin makt och 
förändrade historien enligt läromedlens framställning.  
   Efter att ha besegrat Polen beskriver läromedlen att Karl XII återigen tågade mot Ryssland. Under 
tiden Sverige krigade i Polen hade Ryssland nämligen lyckats erövra delar av svenskt territorium. 
De kommande striderna mot Ryssland blev inte lyckade för Karl XII och svenskarna fick dra sig 
tillbaka mot Ukraina. Här skiljer sig läromedlen åt i deras framställning av nästkommande händel-
ser. Det tryckta läromedlet målar upp följande sekvenser genom en serieliknande berättelse där 
Karl XII:s arme stöter på stora svårigheter där 20.000 man i den svenska armén dör av svält och 
kyla, ytterligare 20 000 blir tillfångatagna och svenskarna förlorar slaget mot ryssarna i Poltava.  107

Det digitala läromedlet däremot menar att det bara var 2 800 man som blev tillfångatagna och man 
väljer även att utelämna det stora antalet dödsfall som möjligtvis bör ha drabbat den svenska ar-
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mén.  Dock beskrivs händelsen i båda läromedlen som ett av de största nederlagen i svensk histo108 -
ria och Karl XII lyckas fly till Turkiet och det dåvarande Osmanska riket.  109

   Läromedlen beskriver att sultanen i det Osmanska riket tillslut tröttnade på att ha Karl XII som 
gäst och körde sedermera ut honom ur landet. Efter 15 år i fält återvände Karl XII hem till Sverige. 
Befolkningen hade utsatts för stora påfrestningar till följd av Karls alla krig samtidigt som fienden 
kom allt närmare Sveriges gränser. Karl XII däremot ville inte ge upp och hade som avsikt att slå 
tillbaka mot fienden. Karl XII anföll Norge för att försöka ersätta de landområden han på senare tid 
förlorat till Ryssland, Polen och Danmark.   110

   Karl XII framställs i kontexter som genomgående beskriver honom som en praktiskt lagd ledare. 
Ytterligare en egenskap som lyfts fram som stereotypiskt manligt i tidigare forskning om män och 
maskulinitet.    111

Karl XII är ute för att som vanligt inspektera soldaternas arbete. De håller på att gräva skyttegravar i 
marken så att de kan ta sig fram till Fredriksstens fästning utan att bli nerskjutna av fiender. Ständigt 
övervakar kungen arbetet. Han sover i ett litet träskjul i närheten, men sover bara några timmar sent 
på natten, eftersom det mesta av grävningarna måste ske vid skymningen och på kvällen.  112

Framställningen bidrar till att stärka den redan etablerade bilden av en svensk manlig regent, prak-
tisk, orädd, drivande och auktoritär. En man som inte var rädd att agera och gjorde så för att nå 
framgång. 
   Karl XII:s egenskaper skulle dock komma att bli hans död. En kväll när Karl XII inspekterar sol-
daternas arbete med skyttegravarna blir han skjuten i huvudet och dör år 1718. Vid den efterföljan-
de freden som slöts i Nystad 1721 fick Sverige återlämna nästan alla tidigare landområden på andra 
sidan Östersjön och Sveriges tid som stormakt var över.  113

   Karl XII skrivs fram på samma sätt som läromedlet tidigare valt att framställa manliga regenter. 
Fram till denna punkt har läromedlen lyft fram makt, krig, handlingskraft, praktisk begåvning, an-
svar och plikttrogenhet genom sina framställningar av narrativens manliga centrala karaktärer som 
manligt kodade. Läromedlen har även beskrivit hur karaktärer Kristina inte klarade av att regera 
riket på grund av hennes medfödda kvinnliga egenskaper. Läromedlen har fokuserat på att lyfta 
fram männen, Axel Oxenstierna, Karl X, Karl XI och Karl XII, som den stora anledningen till Sve-
riges framgång under stormaktstiden. Männen beskrivs därmed vara de enda som hade förmågan 
och de egenskaper som krävdes för att styra Sverige. Karaktärernas framställningar har medfört att 
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egenskaper skrivs fram som typiskt manligt kodade, respektive kvinnligt kodade, genom att kon-
trastera genom läromedlets centrala karaktärer.  

Ludvig XIV och Peter I 
Då läromedlen beskrivit de svenska regenterna väljer det digitala läromedlet att även framställs två 
andra regenter separat från de övriga, Ludvig XIV och Peter I. Detta sker i slutet av detta kapitel 
där det beskrivs att Ludvig XIV, eller kung Sol, blev kung över det mäktiga Frankrike redan när 
han var 5 år. Läromedlen har valt att framställa både Ludvig XIV och Peter I på ett annorlunda sätt 
än de svenska manliga regenterna, och gör detta tydligt genom att placera framställningen i slutet 
av kapitlet i direkt anslutning till de svenska regenternas framställning. Exempelvis framhålls att 
Ludvig XIV levde ett liv i lyx, vilket var någonting som inte alls lyfts fram som en positiv egen-
skap när de svenska regenterna beskrivs.  Ludvig XIV skapade stilar som senare kom att influera 114

andra länder, däribland Sverige. Han var väldigt intresserad av mode och omgav sig alltid med 
mäktiga adelsfamiljer. På grund av detta, samt flera förluster i krig, var Frankrike nästan bankrutt 
när Ludvig XIV dog 1715.  Genom denna framställning lyfter läromedlet fram negativa sidor 115

med den franska regenten och kontrasterar dessa dåliga egenskaper om lyx och överflöd med de 
svenska regenterna. Genom detta legitimeras Axel Oxenstierna, Karl X, Karl XI och Karl XII egen-
skaper om handlingskraft, politisk skicklighet, stridskunskap, ansvarskänsla och plikttrogenhet som 
någonting positivt och därmed åtråvärt som man.  
   Läromedlen beskriver även Peter I. Han beskrivs som både tsar och kejsare i Ryssland mellan 
åren 1682-1725. När Peter I framställs har läromedlen till stor del valt att fokusera på hans sätt att 
leda sitt land och sitt folk.  

Peter I drev igenom förändringarna mot mångas vilja. Han slog ner flera uppror och satte till och 
med sin egen son i fängelse, där sonen dog.  116

Även Peter I beskrivs som en regent med många negativa sidor. Även om han framställs i maktba-
serade kontexter och beskrivs som en aktiv regent, likt många svenska manliga regenter, så har 
läromedlen valt att fokusera på de negativa aspekter som detta medfört. Dessa negativa sidor har 
läromedlen emellertid valt att bortse ifrån när det kommer till framställningen av de svenska manli-
ga regenterna, vilket bidrar till att man som läsare skapar sig en bild av att de svenska regenternas 
aktiva utövande av makt var mer positiv för både befolkning och riket som politisk stormakt än ex-
empelvis Peter I:s agerande i samma position.  
   Framställningarna av dessa regenter bidrar till att förmedla bilden av att det fans dåliga regenter 
som varken brydde sig om befolkningen eller den egna staten och att det fanns de svenska manliga 
regenterna. De svenska manliga regenternas framställningar framstår som mer positiva och mer 
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framgångsrika genom att läromedlen väljer att framställa Ludvig XIV:s och Peter I:s negativa egen-
skaper i direkt anslutning till de svenska manliga regenternas. Genom detta lyfts de tidigare nämn-
da manligt kodade egenskaperna och kontexterna såsom makt, krig handlingskraft, praktisk begåv-
ning, ansvar och plikttrogenhet inte bara fram som manligt kodade, utan även som positivt laddade. 

De fattiga 
När läromedlen valt att redogöra för hur befolkningen levde under stormaktstiden väljer läromedlen 
att göra detta på ett sätt som skiljer från hur de tidigare valt att framställa historien. Då läromedlen 
tidigare valt att illustrerar historien gång genom enstaka, ofta aktiva och enligt läromedlen betydel-
sefulla karaktärer, har läromedlen valt att illustrera övriga grupper i samhället som just passiva 
grupper som påverkas mycket av historiens gång. Där läromedlen i enstaka fall valt att lyfta fram 
enskilda personer så har det oftast varit personer som kan anses vara kända och allmänt omskrivna, 
alternativt fiktiva karaktärer som konstruerats för att få representera en viss grupp individer i läro-
medlens narrativ.  
   Båda läromedlen väljer exempelvis att belysa de fattigas liv genom den fiktiva karaktären Hanna 
i Jättakistan. I läromedlen beskrivs att Hanna hade tagit på sig sina finkläder för att gå den långa 
krävande vägen till kyrkan. Hanna omgärdas av fattigdom, misslyckanden och elände. I läromedlen 
beskrivs det hur Hanna förlorat sin son på grund av svält och att hon hade gjort allt hon kunnat för 
att lyckas mätta både sig själv och sin son utan att lyckas. Hon har därmed insett att hon inte kan 
påverka livet utan har istället anförtrott detta till kristendomen och kyrkan.  117

Hanna suckar igen och går med tunga steg in genom kyrkporten. Idag ska hon verkligen lyssna på 
prästen och be ”Fader vår” med hela sitt hjärta. Kanske kan det lindra allt elände? Jo, Hanna tror 
att det hjälper.  118

Hanna är en typisk representant för en passiv karaktär i läromedlens berättelser. Vad vi ser i denna 
framställning är att hon blir utsatt för historien genom både kyrkan och den svält som drabbat lan-
det. Hennes relation till dessa är tydligt underordnad. Kyrkan beskrivs som en maktfaktor på denna 
tid och hade stort inflytande på landets befolkning, i detta fall den fiktiva karaktären Hanna som får 
representera alla ensamma mödrar som inte kunde ta hand om sina barn. Hanna blir därmed fram-
ställd som ett offer för både kyrkan och fattigdom och då inga män nämns i denna kontext förefal-
ler detta uppfattas som kvinnligt kodade kontexter. Männen framställ inte i dessa sammanhang utan 
omnämna istället i kontexter om makt, ofta som aktiva aktörer. Då Hanna i Jättakistan är en fiktiv 
karaktär bör man även ställa sig frågande till varför läromedlen väljer att framställa en kvinna på 
just detta vis. Tidigare har män framställts i andra kontexter med andra egenskaper. Kvinnorna där-
emot har tidigare framställts som passiva och otillräckliga. Detta tyder genom Hannas framställ-
ning, då hon är fiktiv och alltså skapad av läromedelsförfattarna själv, på att män och kvinnor skrivs 
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fram på olika vis och därmed bidrar till att framställa egenskaper som typiskt manliga respektive 
kvinnliga i deras narrativ. 

Bödeln 
Läromedlen beskriver lagarna och de straff som utdelades nästan identiskt och beskriver att det 
bara var män som blev bödlar eller rackare. Bödeln var den som utdelade straffen och rackare var 
deras medhjälpare. De var ofta före detta tjuvar som fick betalt för att uträtta straff. Att stjäla kunde 
mycket väl straffas med döden och då skulle bödeln verkställa dessa straff. De lagar som gällde var 
hämtades ur Guds tio bud från moseböckerna och man hade riktigt stränga straff för att avskräcka 
sådana handlingar.  I det tryckta läromedlet påstås det att en kvinna blivit avrättad då hon slagit 119

sin mor och att hon då brutit mot budet om att hedra sin mor och far.  Även om det framgår att 120

bödeln och dess medhjälpare verkställde alla avrättning, manliga som kvinnliga, väljer läromedlen i 
linje med tidigare framställning av kvinnor att placera en kvinna som passivt offer. Genom dessa 
beskrivningar beskrivs bödeln och hans medhjälpare aktiva medan kvinnan i läromedlens narrativ 
skrivs fram som ett passivt offer. Detta medför att mannen återigen framställs i en aktiv dominant 
position i relation till den underordnade och passiva kvinnan.  

Industri och företagande 
Att vara en stormakt var dyrt. Läromedlen beskriver hur industrin och produktionen tar fart i Sveri-
ge. Det påstås att Gustav II Adolf var den regent som genom sitt aktiva handlade fick fart på järn-
produktionen. Han lockade till sig förmögna, skickliga företagare från andra länder. En man som 
läromedlen valt att lyfta fram är Louis De Geer. Han var affärsman och tog med sig massor av ar-
betskraft från Holland som gjorde att den svenska järntillverkningen blomstrade. Luis De Geer be-
skrivs som en driftig man som verkade som företagare inom industrin. Genom sitt engagemang i 
den svenska stålindustrin möjliggjorde han Sveriges framgångar under perioden Stormaktstiden.  121

   Det digitala läromedlet skiljer sig från det tryckta genom att de även har en text som fokuserar på 
Maria Sophia De la Gardie. Hon var dotter till Ebba Brahe, som beskrivs som en duktig affärskvin-
na, och Jacob De la Gardie. Hon gifte sig som ung med Gustaf Oxenstierna som redan efter fem års 
äktenskap dog. Då var Maria Sophia endast 21 år gammal. Detta ledde till att hon själv fick sköta 
familjens affärer och jordbruk. Hon intresserade sig för att utveckla jordbruket och reste till Hol-
land för att lära sig mer kring näringslivet i stort. Därför brukar hon även kallas för Sveriges första 
kvinnliga storföretagare.  122

   Både djupet i den framställning som görs kring Maria Sophia De la Gardie, dess placering i läro-
medlet och att det tillkommit i den senare versionen av läromedel och därav inte funnits med i den 
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tryckta versionen vittnar om att detta är ett exempel på vad Gustafsson beskriver som tilläggshisto-
ria.  Denna del av historien har tillkommit vid ett senare tillfälle utan att egentligen förändrat 123

läromedlens narrativ. Istället har denna del tillkommit som en ett tillägg utan att egentligen integre-
ras i och påverka historien som förmedlas. Som Gustafsson beskriver är inslag som dessa snarare 
en fråga om kvantitativ utfyllnad snarare än ett försök att verkligen influera läromedlets narrativ 
och vad det förmedlar.  124

Folktro och häxor 
Båda läromedlen beskriver den roll som folktro och trolldom hade under stormaktstiden. Läromed-
lets båda versioner beskriver att en mamma kunde söka hjälp av en klok gumma om hennes barn 
var sjukt. Barnen kunde bli sjuka på grund av att mamman inte hade agerat som varelserna inom 
folktron behagade och då beskrivs det att den kloka gumman var mammans enda räddning.  125

   I läromedlen beskriver författarna på ett näst intill identiskt vis hur människor trodde på häxor 
innan vetenskapen fick fäste i Sverige. De svenska regenterna ville att den gamla folktron skulle 
ersättas av den protestantiska tron och kämpade således för att utrota den gamla folktron.  Den 126

svenska kyrkan och framförallt Karl XI hämtade sina argument för att utrota häxorna ur boken 
Häxhammaren. Det var en bok som skrevs av två munkar med avsikten att sätta skräck i befolk-
ningen genom att väldigt ingående förklara hur farliga häxor var och vad de åsamka med sina ma-
giska krafter.  127

   Förklaringen till att häxor brändes på bål väljer läromedlen att gestalta på två sätt. Den första är 
att kungarna i de europeiska länderna ville utrota den gamla folktron. Den andra är att häxor hade 
kunskap om hur kvinnorna kunde undvika att föda så många barn. Kungarna ville samtidigt öka 
befolkningsmängden och gjorde då häxorna till syndabockar. Den senare av dessa förklaringar åter-
finns emellertid endast i det tryckta läromedlet.  128

   På denna tiden beskrivs det, enligt läromedlen, att häxorna rövade bort barn, flög till blåkulla och 
kunde kontrollera naturen på olika vis. Det handlade om att de hade gått i förbund med djävulen 
och vände gud ryggen. I Blåkulla umgicks de med djävulen och de hade förmågan att kontrollera 
andra människor. På grund av dessa föreställningar så dödades många häxor genom olika rätte-
gångar som skulle avgöra om de var häxor eller ej, alternativt att de brändes på bål.  129

   Läromedlen beskriver även att det sattes stopp för detta genom att Erik Noreus intervjuat vittnen 
som tidigare anklagat människor för att vara häxor som han senare bevisade hade ljugit i deras vitt-
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nesmål.  Gemensamt för båda läromedlen är att häxorna uteslutande framställs som kvinnor och 130

inte män. Männen som förekommer i läromedlen är män som Erik Noreus, män som satte stopp för 
häxprocessen. Övriga framställningar är kvinnor. Genom detta skiljs kvinnor och män åt genom 
deras egenskaper, agerande och betydelse för läromedlens narrativ. Kvinnorna skrivs fram som pas-
siva offer samtidigt som den enda mannen i texten, Erik Noreus, skrivs fram som dessa kvinnors 
räddare genom sitt aktiva agerande. Kvinnorna framställs som underliga, ovettiga, passiva offer, 
medan mannen återigen är den dominanta karaktären som agerar utefter ett högre förstånd. Läro-
medlen väljer exempelvis inte att lyfta fram de män som faktiskt åtalade och dömde de kvinnor 
som ansågs vara häxor. De väljer istället att lyfta fram bilden av mannen som överordnad genom 
sitt högre förstånd och därmed bidra till att styrka läromedlens redan etablerade bild av manligt. 
Framställningen bidrar således till lyfta fram mannen som en förnuftig och rationella genom att 
kontrastera dem mot den irrationella, underliga och ovettiga kvinnan. 

6.2 Sammanfattande delanalys 
När man analyserat materialet är det uppenbart att män och kvinnor framställs på ett specifikt vis. 
Tidsperioden beskrivs kronologiskt genom regenternas tid vid makten och det är till stor del deras 
historia som framställs. Narrativets mest centrala karaktärer är Axel Oxenstierna, Gustav II Adolf, 
Kristina, Karl X, Karl XI och Karl XII. Dessa karaktärers framställningar skiljer sig dock åt. Män-
nen beskrivs besitta makt, handlingskraft, plikttrogenhet och praktisk begåvning, till skillnad mot 
läromedlens centrala kvinnliga karaktärer. Dessa egenskaper framställs genom deras deltagande i 
krig, deras skicklighet i strid och deras praktiska beslutsfattande. Genom framställningarna beskrivs 
dessa män som aktiva aktörer som agerar och skapar historia snarare än att passivt påverkas av 
densamma. Narrativets mest centrala kvinnliga karaktärer, där den mest framstående är drottning 
Kristina, beskrivs istället till stor del som dessa mäns motpol. Kristina beskrivs som en ansvarslös 
karaktär som saknar den handlingskraft som krävs för att styra ett rike. Denna framställning, till-
sammans med andra kvinnor som framställs i läromedlens narrativ, bidrar till att förmedla en bild 
av att kvinnor besitter andra egenskaper än narrativets män. Genom Kristinas framställning bekräf-
tas nämligen manliga egenskaper väldigt tydligt. Trots att hon uppfostrades som pojke och gavs alla 
förutsättningar att kunna regera hade hon, på grund av sitt biologiskt kvinnliga kön, inte de med-
födda egenskaper som emellertid krävdes. Hon var varken en skicklig fältherre, handlingskraftig 
eller politiskt skicklig nog att styra det rike som var avsedd att göra. Genom denna framställning 
påpekas gång efter varannan hur Kristina inte hade de egenskaper som krävdes för att vara en man-
lig framgångsrik regent som hennes far, vilket även bidrog till att hon utsattes för historien istället 
för att agera och skapa densamma. 
    Det är dock inte bara i regenterna som kontrasteras på detta sätt mot varandra. Även den manliga 
bödeln och Hanna från Jättakistan är exempel på hur vissa egenskaper tillskrivs ett visst biologiskt 
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kön. Bödeln är den dominanta mannen som straffar kvinnan som brutit mot lagen om att hedra sin 
mor och far och Hanna från Jättakistan som beskrivs underordnad både kyrkan och svält. En tydlig 
uppdelning av manliga, respektive kvinnliga, egenskaper och sammanhang som förstärks ytterliga-
re i då Hanna är en fiktiv karaktär och inte nödvändigtvis behövs tillskrivas dessa egenskaper eller 
framställas i dessa kontexter, vilket läromedlen väljer att göra i alla fall och bidrar således ytterliga-
re till att konstruera ett tydligt genuskontrakt i deras narrativ. 
   Utöver narrativet består även läromedlens framställningar av karaktärer som varken påverkar el-
ler helt integreras i läromedlets huvudsakliga narrativ och har därmed försatts, likt en avlägsen pa-
rentes, i utkanten av historiens centrum. Gustafsson väljer att kalla detta för tilläggshistoria.  Des131 -
sa karaktärer är bland annat Maria Sophia De la Gardie, Ludvig XIV och Peter I. Det är tydligt att 
fokus inte ligger på att berätta dessa karaktärers historia. De används dock för att lyfta fram redan 
etablerade manliga drag. Då Axel Oxenstierna, Gustav II Adolf, Karl X, Karl XI och Karl XII be-
skrivs som handlingskraftiga, praktisk begåvade, ansvarsfulla och plikttrogna framställs exempelvis 
Ludvig XIV och Peter I för att representera hur en man inte bör agera och står därmed i direkt kon-
trast till de svenska manliga regenterna. Ludvig XIV och Peter I ägnade sig åt lyx eller var såpass 
maktgalna att de till och med fängslade sina egna barn medan de svenska regenterna istället var 
plikttrogna, visade ansvarskänsla, var handlingskraftiga, politiskt skickliga, var duktiga i strid och 
agerade med rikets bästa i åtanke. Framställningar som bidrar till att Axel Oxenstierna, Gustav II 
Adolf, Karl X, Karl XI och Karl XII och deras egenskaper framstår som både mer positivt laddade 
och som mer maskulina.  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7. Upplysningstiden 1718-1792 
Detta avsnitt är baserat på samma läromedel som legat till grund för avsnittet om stormaktstiden 
och kommer nu behandla läromedlens framställningar av perioden 1718-1792. Framställningarna är 
uppbyggda på samma sätt med ett antal karaktärer som genom deras agerande för historien framåt. 
En tydlig skillnad mellan denna tidsperiod och föregående är emellertid att regenternas roll som 
aktiva historieskapare tonas ner till förmån för nya centrala karaktärer. Vilka händelser och karaktä-
rer läromedlen väljer att återge visar dock, likt under föregående tidsperiod, på stora likheter. Därav 
kommer resultatet att återigen utgå från båda läromedlens gemensamma historia och endast disku-
teras när dessa narrativ skiljer sig åt. Resultatet kommer att redovisas kronologiskt med utgångs-
punkt i läromedlens framställningar där verktygen kontext, relation och hierarki återigen kommer 
hjälpa till att lyfta fram och belysa hur och i vilka kontexter som läromedlens centrala karaktärer 
framställs samt vilka maskulinitetsdrag dessa framställningar förmedlar. Syftet med detta är slutli-
gen att identifiera vad läromedlet kategoriserat som manligt, respektive kvinnligt, och därav analy-
sera hur läromedlens genuskontrakt är konstruerade. 

7.1 Upplysningstidens narrativ 

Karl XII 
Då föregående avsnitt valde att skildra Karl XII som en handlingskraftig, skicklig och begåvad 
fältherre väljer läromedlen att inleda detta avsnitt med att beskriva Karl XII som en relativt illa an-
sedd regent. Då krigen varit en betydande del under Stormaktstiden menar läromedlen att befolk-
ningen vid denna tidpunkt tröttnat på krig. Detta hade Karl XII själv sett till genom sina förluster. 
Karl XII:s enväldiga styre var inget som längre lämpade sig för en regent. Genom sina många krig 
menar läromedlet att Karl XII hade överlåtit mycket av det vardagliga styret till riksdagen, som i 
och med Karls död nu passade på att anskaffa sig större makt.  

– Så här illa går det när en kung är enväldig och styr och bestämmer om allt ensam. 
Så resonerade man och rösterna mot enväldet växte sig allt starkare.  132

   Denna korta men ändå innehållsligt viktiga framställning av Karl XII vittnar om vissa skillnader 
kring hur läromedlen väljer att framställa sina karaktärer till skillnad mot tidigare. Nu tillskrivits 
svenska regenter till viss del andra egenskaper och en ny grupp aktörer träder fram. I läromedlens 
narrativ lyfts nya egenskaper och kontexter fram, vilket bidrar till att karaktärernas framställningar 
förändras en aning. 
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Ulrika Eleonora 
Ulrika Eleonora fick ärva tronen när hennes bror Karl XII dog, då han inte hade några egna barn. 
Läromedlen berättar om hur hon var tvungen att intyga att hon avskydde enväldet och att hon inte 
hade för avsikt att återinföra detta i Sverige för att bli krönt till drottning, vilket inte var hennes 
egentliga åsikt.  

Det var inte alls så att Ulrika Eleonora tyckte om att ge ett sådant löfte, men tiderna var sådana att 
ingen längre ville lyssna till vad en drottning tyckte.  133

Utöver detta beskrivs att hon fick lämna över titeln som regent till sin make, Fredrik I, när de gifte 
sig.  
   Likt tidigare i de båda läromedlens framställningar framställs vissa karaktärer som aktiva respek-
tive passiva. Ulrika Eleonoras framställning är ett typiskt exempel på hur kvinnliga karaktärer 
framställs som utsatta av historien snarare än skapare av densamma. Hon har valts ut att represente-
ra en del av historien och skrivs då fram på ett sätt som gör att hon framstår som passiv och makt-
lös. Någonting hon som kvinna inte är ensam om i läromedlens framställningar. Precis som i fallet 
med drottning Kristina och Hanna från Jättakistan präglas Ulrika Eleonoras framställning av passi-
vitet och utsatthet då han varken fick behålla makten då hon gift sig eller fick regera som hon själv 
ville dessförinnan. Ett exempel som präglar hur läromedlen valt att framställa kvinnor när de väl 
förekommer. 

Fredrik I 
Fredrik I:s framställning skiljer sig mot tidigare framställningar av svenska manliga regenter i 
läromedlens narrativ. Framställningen är även mindre omfattande, vilket redan där vittnar om att 
Fredrik I inte ges en lika central roll som tidigare regenter.  
   Fredrik I beskrivs i båda läromedlen som en regent utan egentlig makt, en maktställning som en-
ligt läromedlen försvagades ytterligare när Sverige fick en ny regeringsform 1720 som innebar att 
riksdagen utökade sin makt att i större utsträckning fatta egna beslut. En annan anledningen till att 
han inte hade så mycket makt är att han enligt läromedlen inte kunde det svenska språket och där-
med inte kunde göra sig förstådd hos befolkningen i stort.  134
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När kungaparet hade insett hur svårt det var för en kung under frihetstiden att bryta riksdagens makt, 
drog de sig undan och levde ett lugnt liv på Drottningholms slott i utkanten av de politiska händelser-
na. De kunde nu istället ägna sig åt kultur, konst och teater. Det gick rykten om att Adolf Fredriks sto-
ra nöje var att svarva snusdosor.  135

Framställningarna mellan Fredrik I och tidigare svenska manliga regenter skiljer sig tydligt åt. En 
svensk manlig regent under stormaktstiden skulle ha makt, vara handlingskraftig och kriga. Fredrik 
I, även han manlig svensk regent, framställs emellertid som en man utan speciellt mycket makt som 
istället fördrev sin tid genom att ägna sig åt kultur eller svarva snusdosor. Att Sverige fortfarande 
hade en kung berodde enligt läromedlen på att en kung var en symbol för ett starkt rike. En symbol 
som genom stormaktstidens framställningar i dessa läromedel fortfarande inte är helt utraderad. 
Fredrik I hade därmed inte någon egentlig makt och han blev enligt läromedlen mest känd för sin 
många kärleksaffärer, någonting som resulterade i många oäkta barn, samtidigt som hans äktenskap 
med Ulrika Eleonora blev barnlöst.  136

   Vad som går att utläsa ur framställningen av Fredrik I är att kontexten kring makt är ett ständigt 
återkommande tema när manliga regenter framställs. I Fredriks fall fokuserar kontexten på bristen 
av makt genom en underordnad maktställning, medan den i tidigare fall avkunnat verkställande av 
beslut och utökad makt i kontexter om krig. Fredrik I förekommer även i kontexter om barnafödan-
de, vilket tidigare i läromedlen förts fram som någonting kvinnligt kodat och därmed tyder på att 
läromedlen väljer att framställa Fredrik I som omanlig. Många andra svenska manliga regenter har 
fått barn, alternativt försökt att få barn, utan att för den delen nämns i dessa kontexter.  

Arvid Horn 
Adelsmannen Arvid Horn lyfts fram som en central gestalt under denna tidsperiod i båda läromed-
len. Horn beskrivs i på samma vis som man beskriver de svenska manliga regenterna under stor-
maktstiden. Han grundade det svenska partiet Mössor och beskrivs som klok, eftertänksam, poli-
tiskt skicklig och handlingskraftig. Under hans ledning återhämtade sig Sverige bra efter alla Stor-
maktstidens krig. Mössornas motpol i den dåvarande politiken var partiet Hattar. Dessa partier var 
de som kämpade om makten under Frihetstiden.  137

   En omdiskuterad fråga vid den här tiden beskriver läromedlen var om Sverige skulle anfalla 
Ryssland i ett försök att återta områden som tidigare varit svenska. I den frågan var Hattarna för 
och Mössorna emot. 
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Det gick så bra att många tyckte det var dags att ta tillbaka de områden som Sverige hade förlorat vid 
freden i Nystad 1721. Det var som om man alldeles hade glömt det lidande som krigen under stor-
maktstiden hade fört med sig. Nu fick man återigen vilda planer på att ta hämnd på Ryssland. Men det 
fanns en som inte glömt. Det var Arvid Horn. Han insåg att krig bara skulle föra nya olyckor med sig 
och ville inte höra talas om något revanschkrig.  138

Krig framställs i detta avsnitt som någonting negativt som Sverige efter stormaktstiden fått nog av. 
Arvid Horn lyfts fram som den eftertänksamma karaktären i relation till hans motståndare i partiet 
Hattarna. Då Arvid Horn lyfts fram av läromedlen som en av de viktigare karaktärerna under denna 
period är det också viktigt att belysa de egenskaper som han tillskrivs. Till skillnad mot Karl XII 
tillskrivs inte Arvid Horn vara någon begåvning som fältherre, men framställs ändock som begåvad 
praktisk politiker. Arvid Horn var en framgångsrik politiker som visste hur han skulle agera för att 
uträtta sin politik. Han beskrivs även som klok och eftertänksam.  Då fokus tidigare kretsat kring 139

krig agerar Arvid Horn istället ett som förespråkare av fred. Samtidigt som Sverige, enligt läromed-
len, fått nog av allt krig under Stormaktstiden lyfts Arvid Horn fram som en av få förespråkare för 
just fred. När Hattarna senare lyckas att avsätta Arvid Horn, anfalla Ryssland och förlora kriget 
med stor marginal, bidrar detta till att bilden av Arvid Horn och hans ståndpunkt förstärks och 
framstår som oerhört klok och framgångsrik. Läromedlen beskriver nämligen att Hattarnas neder-
lag bidrog till att Sverige ingick ett fredsavtal som gav Rysslands kejsarinna Elisabet I rätten att 
utse Sveriges tronföljare.  Utöver att läromedlen väljer att framställa Arvid Horn som en man med 140

många kloka och upplysta tankar vittnar framställningen även om att den aktiva roll som tidigare i 
läromedlens framställningar varit förknippad med regenter eller rikskansler även kan tillskrivas 
andra karaktärer. Framställningen om Arvid Horn visar att man inte behöver vara regent för att 
kunna påverka historiens gång. Han skrivs fram som en central karaktär i läromedlens narrativ, till 
skillnad mot exempelvis Fredrik I, och symboliserar även egenskaper som tidigare inte skrivits 
fram så tydligt hos läromedlens karaktärer, eftertänksamhet och sunt förnuft.  

Adolf Fredrik 
När Fredrik I dog bestämde den ryske kejsarinnan att Adolf Fredrik av Hollstein Gottorp skulle ef-
terträda den bortgångne kungen och krönas till Sveriges konung. Hans fru, Lovias Ulrika, var syster 
till den mäktige och enväldiga kejsaren i Preussen och försökte tillsammans med hennes make att 
öka deras inflytande över svensk politik. De strejkade och försökte även att genomföra en statskupp 
för att öka deras makt innan de till sist förstod att detta var lönlöst och drog sig tillbaka från politi-
ken. Adolf Fredrik avled senare 1771. Enligt läromedlen sades det att han dött av att äta för många 
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semlor, vilket läromedlen menar är falskt.  Nedan ser vi hur läromedlen beskriver att regenten och 141

hans fru insåg att det var hopplöst för dem att försöka utöka deras makt.  

Men Adolf Fredrik fick inte mer att säga till om för det, han fick istället mindre makt. När kungen väg-
rade att skriva under riksdagens beslut skaffade man fram en stämpel med hans namn och stämplade 
helt enkelt hans namn under besluten. Nu kunde kungen sitta där och sura när han inte fick sin vilja 
igenom. I Sverige var det riksdagen som bestämde.  142

Genom denna framställning beskrivs att den svenska regentens makt vid denna tidpunkt hade för-
minskats till en stämpel och att kungen reaktion på detta var att uppföra sig som ett barn och sura 
då han inte fick som han ville. Att läromedlen även väljer att framhålla att Adolf Fredrik påstås ha 
dött av att äta för många semlor styrker bara argument som talar för att läromedlen vill distansera 
regenten mot stormaktstidens framgångsrika regenter och den tidigare nämnda kloka och praktiskt 
politiskt skickliga Arvid Horn. 
   Framställningen kring både Adolf Fredrik och Fredrik I vittnar om att det inte längre är självklart 
att kungligheter framställs i kontexter där mycket makt och krig förekommer samtidigt som deras 
roll som centrala karaktärer minskar. Varför läromedlen väljer att framställa Adolf Fredrik på detta 
vis kan ha många förklaringar. En av dessa kan vara kopplade till regenternas ursprung. Som tidiga-
re forskning pekar på har historieskrivningen genomgått olika perioder där olika epoker tillskrivits 
särpräglade drag.  Nationalism är en aspekt som ansetts präglad olika tidsperioder i den svenska 143

historieskrivning, vilket skulle kunna vara en anledning till att både Fredrik I och Adolf Fredrik 
framställs utan egentlig makt, då de genom historien inte ansetts som svenska. En annan anledning 
skulle kunna vara, som tidigare nämnt, tidsperioden i sig som utvecklat en historisk tradition som 
både definierar tidsperioden i sig samt framhåller vissa egenskaper som mer angenäma än andra, 
vilket forskning tidigare har visat tendenser på vad gäller läromedel i historia.  144

   Vad som tydligt framgår är att både Fredrik I och Adolf Fredrik, genom sina framställningar i 
läromedlens narrativ, inte tillskrivs egenskaper som tidigare i läromedlens narrativ varit manligt 
kodade. De framställs istället i kontexter som maktlöshet och barnafödande, vilket inte samspelar 
med de tidigare mäktiga handlingskraftiga män som läromedlen valt att lyfta fram. 
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Vetenskapen 
Vetenskapen framförs som ett betydande inslag under denna tidsperiod i de båda läromedlen och är 
denna periods mest återkommande och positivt laddade kontext. Egenskaper som anspelar på ve-
tenskap och uppfinningsrikedom är även de positivt laddade. På samma sätt som under stormaktsti-
den finns det en skillnad mellan passiva karaktärer och aktiva karaktärer, där aktiva karaktärer lyfts 
fram som framgångsrika och deras egenskaper som betydande för historiens utveckling. I läromed-
len lyfts totalt fyra olika gestalter fram som betydande, Carl von Linné, Christopher Polhem, Eva 
Ekeblad och Anders Celsius. I det digitala läromedlet finns alla fyra representerade medan Eva 
Ekeblad inte finns representerad i det tryckta läromedlet. Återigen kan man därmed misstänka att 
avsnittet om Eva Ekeblad är vad Gustafsson väljer att kalla för tilläggshistoria.   145

   Polhem framställs enligt läromedlen som uppfinnaren av hänglåset och den svenska mekanikens 
fader. Han framställs som en produktiv och framgångsrik uppfinnare.  Likaså beskrivs Celsius, 146

även han som en framstående vetenskapsman. Celsius beskrivs som en väldigt duktig matematiker 
och kallas även för den svenska matematikens fader i läromedlen. Det beskrivs att han bland annat 
uppfann termometern.  Eva Ekeblad däremot, som enbart framställs i den digitala versionen av 147

läromedlet, beskrivs som den första kvinnan att bli invald i vetenskapsakademien samtidigt som 
läromedlet framhåller att det efter Ekeblads inträde dröjde 209 år innan nästa kvinna blev invald. 
Hennes bidrag till vetenskapen är enligt läromedlen att hon kom fram till hur man tog fram stärkel-
se från potatis samt en tvål som blekte bomullstyg.  Framställningarna vittnar därmed om att tek148 -
nisk vetenskap anses vara typiskt manligt medan kvinnor rörde sig i vetenskapliga kontexter som 
till stor del behandlade hemmet såsom tvätt och matlagning. Då framställningen kring Eva Ekeblad 
tillkommit senare så tyder mycket på att detta, som tidigare nämnt, är en form av tilläggshistoria för 
att utöka läromedlets framställning av kvinnor. Att denna framställning inte integreras i läromedlets 
ursprungliga narrativ, eller att läromedlet väljer att distansera Ekeblad väldigt tydligt till män i 
samma situation, bidrar således till att man återigen ger sken av att män och kvinnor hör hemma i 
olika kontexter då de besitter helt skilda egenskaper.  
   Den fjärde och sista framstående vetenskapskaraktären att lyftas fram är Carl von Linné. Linné 
beskrivs mer utförligt än övriga gestalter men på samma sätt i en jämförelse mellan de båda läro-
medlen. Båda läromedlen skriver fram större delen av Linnés presentation som en fiktiv intervju 
med karaktären själv och han beskrivs i likhet med de övriga manliga vetenskapsmännen med ett 
smeknamn, Blomsterkungen.  
   Carl von Linné var enligt läromedlen tidigt intresserad av naturen. Han kom från en lärd familj 
där hans far var präst. Han var inte särskilt duktig i skolan och intresserade sig istället för blommor, 
djur och växter. Det beskrivs att han studerade för att bli präst men att hans lärare tyckte att han 
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passade bättre som läkare då han inte ansågs vara begåvad. Han var gift med Sara Elisabeth Mora-
ea. Han gjorde ofta upptäcktseror och blev ett känt ansikte på den tiden efter att ha botat drottning 
Lovisa Ulrika. Han doktorerade i Holland, blev professor i Uppsala och blev adlad för sina fram-
gångar.  149

   De fyra karaktärerna framställs i vetenskapliga kontexter där deras respektive egenskaper varit att 
de på något vis fört historien framåt via sina upptäckter. Skillnaderna mellan framställningarna av 
de vetenskapsmän som framställs och Eva Ekeblad är att alla män framställs som att de är mest 
framstående inom deras respektive forskningsfält, antingen i Sverige eller utomlands. Carl von 
Linné omnämns som blomsterkungen, Christopher Polhem beskrivs vara den svenska mekanikens 
fader och Anders Celsius kallas för den svenska matematikens fader, medan Eva Ekeblad var första 
kvinna att bli invald i vetenskapsakademien. Dessa framställningar bidrar till att läromedlen distan-
serar kvinnor som Eva Ekeblad i relation till textens män, då de var framstående inom deras områ-
de, medan Eva endast var framstående i jämförelse med andra kvinnor. 

Jordbruket, män och kvinnor 
I det digitala läromedlet återfinns emellertid ett avsnitt som inte återfinns i det tryckta läromedlet. I 
detta beskrivs hur bönderna hade det under den tidsperiod som läromedlet kallar frihetstiden. Likt 
läromedlens kapitel om stormaktstiden har läromedlens narrativ byggt på en röd tråd som grundar 
sig i ett antal karaktärers livsöden. Under frihetstiden beskrivs hur bönderna levde vad beträffar 
familj, arbete och så vidare. Här beskrivs att kvinnor vanligtvis gifte sig när de var mellan 24 och 
28 år och att männen gifte sig när de var något äldre, vilket berodde på att man bildade familj när 
man hade sitt eget jordbruk.  150

   Arbetet i en familj under denna tid var uppdelat mellan män och kvinnor i bondesamhället. Enligt 
läromedlet arbetade männen till största del med praktiska sysslor såsom jordbruk, skogsarbete, att 
bygga/underhålla hus och byggnader och frakta varor medan kvinnorna arbetade mindre i jordbru-
ket men ägnade mer tid åt barnpassning, mat, tvätt, tygtillverkning och det arbete som kom med 
djuren.  Här framgår en tydlig uppdelning av vad som förväntas av en man och en kvinna under 151

denna tidsperiod. Detta har läromedlen fört fram tidigare genom deras framställning av bland annat 
Eva Ekeblad. I detta fall påminner detta om det genuskontrakt som Hirdman introducerat.  Av allt 152

läromedlen väljer att framställa så väljer läromedlen att fokusera på arbetsfördelningen mellan män 
och kvinnor och därmed utelämnas exempelvis arbetsfördelning mellan vuxna och barn. Detta bi-
drar därför till att stärka bilden av att män och kvinnor besitter olika egenskaper då de genom histo-
rien, enligt läromedlen, har haft en fallenhet för ett visst arbete som grundats sig i medfödda egen-
skaper. 
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   I övrigt framställs bönderna överlag som passiva aktörer under denna tidsperiod. Beskrivningarna 
är generella och oerhört svepande. Då läromedlen beskriver denna grupp mer ingående fokuserar 
ofta framställningen till att framföra en uppdelning av manliga respektive kvinnliga åtaganden vad 
gäller arbete och hushållsnära sysslor. 

Männen ägnade ungefär halva arbetstiden åt jordbruket. Resten gick åt till skogsarbete, bygga och 
laga hus samt till att frakta varor./…/Kvinnorna arbetade mindre i själva jordbruksarbetet men mera 
inom hemmet. Barnpassningen och tygtillverkningen tog mycket tid, liksom allt som hade med maten 
att göra.  153

Detta i sig behöver inte anses anmärkningsvärt för denna tidsperiod men det styrker trots allt argu-
menten om att vissa egenskaper i många fall förknippas med biologiskt kön och förmedlar en bild 
av vad som anses både manligt och kvinnligt i detta sammanhang. I detta avsnitt går det att finna 
tydliga kopplingar till det genuskontrakt som Yvonne Hirdman teoretiserat. Läromedlen väljer att 
framställa kvinnor och män som olika genom respektive köns fallenhet för olika arbetsuppgifter 
och vilka egenskaper de besitter. Generella framställningar likt denna bidrar till att arbetsfördelning 
som grundar sig på biologiskt kön legitimeras genom att läromedlen väljer att framställa detta utan 
att problematisera sin egen framställning. Istället väljer läromedlen att inte fördjupa sig i dessa 
människors liv utan fortsätter att berätta historien genom ett fåtal utvalda karaktärers perspektiv.  

Voltaire, Rousseau och den franska revolutionen 
Många av de tankar och idéer som präglade Sverige under denna tiden var inspirerade av den 
franska revolutionen. Två gestalter nämns i båda läromedlen som viktiga för de tankar som var be-
tydande för revolutionen. Dessa var Voltaire och Rousseau och det var till stor del deras idéer som 
låg till grund för hur Europa förändrades under denna period.  
   I det digitala läromedlet lyfts även två kvinnliga författare fram, om än väldigt sparsamt, som vik-
tiga för de tankar och idéer som fördes under denna period. Mary Wollstonecraft och Marie Gouze 
kämpade för kvinnors rätt då revolutionens idéer skulle innefatta alla i det nya samhället. 
   Detta är ytterligare ett exempel på hur man i senare läromedlen framställer män i kontrast till 
kvinnor då män beskrivs revolutionära för hela samhället medan kvinnor endast kunde förändra för 
dem själva. Voltaire och Rousseau låg till grund för den franska revolutionen som därav förändrade 
hela samhället, medan Wollstonecraft och Gouze framställs i kontexter där de förändrade samhället 
för kvinnorna. Om så var fallet, att kvinnorna endast kunde förändra andra kvinnors situation, skul-
le detta vara en utomordentlig möjlighet för läromedelsförfattarna att problematisera detta, vilket de 
inte gör. Detta menar jag skapar olika bilder av vilka ideal som konstrueras som till stor del basera-
de på föråldrade föreställningar kring biologiskt kön och dess olika möjligheter. Ett manligt ideal 
har sedan långt tillbaka kretsat kring att vara dominant och föra samhället framåt, någonting som 
hela tiden framställts som ouppnåeligt för kvinnor, vilket också denna framställning bidrar till då 
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kvinnorna endast lyckats med att försöka förändra sina egna rättigheter.  Männen beskrivs således 154

besitta makten att förändra världen medan kvinnorna endast kan påverka en lite del av den.  

Gustav III 
Efter Adolf Fredriks död var det Gustav III som ärvde tronen. Han var väldigt intresserad av de 
tankar som fördes i Frankrike och som växte sig starkare i övriga Europa. Samtidigt beskriver 
läromedlen att Gustav III ville utöka sin egen makt och inte förbli en obetydlig regent likt hans far 
hade varit. Gustav III ville återställa ordningen genom att återta den makt som tidigare varit så 
framgångsrik under stormaktstiden. Han ansåg att Sverige behövde en stark ledare istället för två 
partier som kämpade om makten.  Gustav III ville därmed leva upp till de förväntningar som tidi155 -
gare vilat över stormaktstidens regenters axlar. 

Jovisst, men Gustav III ville vara en mäktig kung. Inte en sådan obetydlig kung som hans pappa hade 
varit. Under Adolf Fredriks tid hade ju riksdagen haft all makt. /…/ Det blev ingen blodig statskupp. 
Kungen hade folket med sig och de jublade och hyllade honom och knöt själv vita näsdukar om ar-
marna för att visa honom sitt stöd.  156

Läromedlen menar att Gustav III:s statskupp hade ett brett stöd hos befolkningen, vilket återigen 
stärker läromedlens framställning av män i maktorienterade kontexter. Framställningen rättfärdigar 
Gustav III:s agerande genom att författarna väljer att argumentera för agerandet genom andra aktö-
rer i texten och fastslår återigen att maktorienterade kontexter är någonting manligt.  
   Gustav III genomförde därför en lyckad statskupp med hjälp av militären och började enväldigt 
att omvandla några av upplysningens idéer till verklighet och införde bland annat religionsfrihet i 
landet. Trots att han var för upplysning ändrade han även lagar som gick emot de idéer som upp-
lysningens tankar stod för genom att exempelvis begränsa människor möjlighet att skriva vad de 
ville.  Vad befolkningen ansåg om detta låter läromedlet emellertid vara osagt och väljer därmed 157

att varken ta ställning för eller emot via sin framställning, som de tidigare gjort vid Gustav III 
statskupp. Båda händelserna, statskuppen och begränsningen av yttrandefriheten via skrift, visar 
dock på att läromedlen väljer att framställa Gustav III som en man som aktivt påverkar historien 
och inte alls utsättas för densamma likt hans far Adolf Fredrik.  
   Befolkningen hade svårt att äta sig mätta. Trots detta fortsatte en stor del av befolkningen att till-
verka brännvin av den säd som de producerade. Gustav III såg detta som ett problem och förbjöd 
då befolkningen att bränna sitt eget brännvin och att staten istället skulle vara ensam om att sälja 
brännvin till sin befolkning. Detta förbud var Gustav III, enligt läromedlen, tvungen att avskaffa då 
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ingen följde hans beslut.  Denna del av läromedlens narrativ redogörs mycket kortfattat och be158 -
skrivs inte som någonting märkvärdigt eller viktigt för senare händelser. Passagen bidrar dock till 
att beskriva Gustav III som ett passivt offer och möjligtvis är det därför läromedlen, efter detta 
stycke, istället väljer att fokusera på att skriva fram Gustav III i andra kontexter. Läromedlen be-
skriver istället att Gustav III var en stor fantast av teater och musik och ägnade stor del av sin tid åt 
just detta medan stora delar av befolkningen levde i en svår tillvaro. Han grundade Svenska Aka-
demien och gav stöd till författare, konstnärer och musiker som exempelvis Carl Mikael 
Bellman.   159

   Läromedlen lyfter därefter fram Gustav III som en aktiv gestalt i den svenska historien i kontex-
ter som behandlar makt, och i detta fall krig. Då Gustav III ansåg att en svensk regent skulle föra 
krig för att stärka sin makt tyckte den svenska kungen att det var på tiden att Sverige skulle anfalla 
Ryssland och återta sin position som stormakt. Enligt läromedlen ville inte rådet godkänna hans 
krigsplaner vilket ledde till att kungen lät svenska soldater förklä sig till ryska och anfalla den 
svenska gränsen och därigenom legitimera sitt angrepp mot Ryssland. Ett krig hade startat.  160

Kungen var mycket ivrig på att föra krig. Inget kunde väl vara mer dramatiskt än just ett krig? En 
svensk kung skulle dessutom föra krig, eftersom krig alltid hade varit ett viktigt inslag i den svenska 
kungahistorien och med krig följde makt och ära.  161

Värt att påpeka är att läromedlen själva valt att fastslå att krig tidigare varit ett viktigt inslag i den 
svenska historien och att det var ett betydande inslag i en regents liv då detta bidrog till ökad makt 
och ära, vilket framgår av ovanstående citat. Gustav III ville leva upp till den norm Gustav II Adolf 
var symbol för och som senare agerat ideal för kommande regenter. Han ville bevisa att han var 
tillräckligt mycket man att styra riket, vilket hans far och Fredrik I tidigare misslyckats med. 
   Läromedlen beskriver dock hur människor ansåg att kungen var galen och att officerare i den 
svenska armén valde att inte lyda kungens order. Kriget vanns trots detta av Sverige och i freden 
som slöts beslutades att gränserna mellan länder skulle förbli oförändrad, vilket betyder att inget 
land gjorde några som helst vinster i detta krig.  Nederlaget var inte stort och kungen hade trots 162

allt fått demonstrera hur mycket makt han faktiskt hade, även om det inte resulterade i några eröv-
ringar territoriellt. Stödet mot Gustav III minskade markant efter kriget och främst inom adeln då 
han försökt att begränsa deras makt. Gustav gick enligt läromedlen emot de upplysningstankar som 
spreds i Frankrike och gjorde sig själv mer enväldig.  163
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   Läromedlen beskriver att adeln var rejält missnöjda. Adelsmännen Johan Anckarström, Claes 
Horn och Adolf Ribbing planerade en statskupp för att avsätta kungen och själva ta makten. Detta 
kom att ske under maskeradbal år 1792.  Tre män framställs i läromedlet som aktivt ledande i 164

kommande framställning och trots att kungen varnades från att gå på maskeradbalen valde kungen 
tillslut att deltaga. På tillställningen beskrivs att kungen blir omringad av en grupp män där en av 
männen skjuter kungen innan de, enligt läromedlen, skapar oro i salen genom att ropa ’elden är lös’ 
och skiljs åt. Människorna i salen rör sig mot utgångarna samtidigt som en av kungens vänner, 
Hans von Essen, beordrar att portarna ut ur salen ska stängas och gärningsmännen stängas inne. En 
av männen lyckades enligt läromedlen ta sig ut innan portarna stängs men efter en omfattande ut-
redning döms de tre männen Johan Anckarström, Claes Horn och Adolf Ribbing till döden samti-
digt som det uppdagas att så mycket som 100 människor kopplas till sammansvärjningen. Tretton 
dagar efter mordförsöket på kungen dör han av sin skottskada.  165

   Mordet på Gustav III under maskeradbalen år 1792 präglas till stor del av det mönster läromedlen 
tidigare vittnat om. När missnöjet med regenten växer är det männen Johan Anckarström, Claes 
Horn och Adolf Ribbing som väljer att agera och skrivs därmed fram, bredvid Gustav III, som någ-
ra av narrativets aktiva aktörer. Gustav III som ville leva upp till idealet om en stark, handlingskraf-
tig fältherre och Anckarström, Horn, och Ribbing som inte tvekar att skapa historia när missnöjet 
växt sig starkt. Genom detta framställs egenskaper som att agera och påverka som manligt kodade, 
vilket även är ett tydligt mönster i läromedlens övriga framställningar.  

Carl Mikael Bellman 
Carl Mikael Bellman förs fram som en viktig gestalt under 1700-talet genom att få ett eget avsnitt i 
slutet av läromedlens kapitel om samma period. Framförallt beskrivs att Gustav III tog hand om 
Carl Mikael ekonomiskt genom att hjälpa honom med arbete och stipendium. Genom detta kunde 
Carl Mikael som var musiker ägna sig åt just musik och skildra samhällsklassens lägre skikt. Då 
Bellman ofta skämtade samhället och drev med kyrkan genom sina grova texter blev han inte så 
omtyckt av kyrkan och prästerna, men eftersom Carl Mikael var under Gustav III:s beskydd så 
fanns det inget som kyrkan kunde göra åt saken.  166

   Denna framställning visar oss både Gustav III:s makt över kyrkan samt hur värdefullt Carl Mi-
kael Bellmans inflytande på den svenske regenten var. Gustav III återges återigen i en maktrelate-
rad kontext samtidigt som Carl Mikael Bellman beskriv som en man med inflytande som tidigare 
bara kännetecknats av andra aktiva mäns inflytande på vetenskapen, alternativt på historien genom 
exempelvis krig och beslutsfattande. Något större eftermäle från Bellman nämns dock inte mer än 
ett antal visor, vilket samtidigt visar att läromedlen inte framhåller Bellman på samma sätt som ex-
empelvis en svensk framgångsrik vetenskapsman.  
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Anna Maria Lenngren 
Anna Maria Lenngren är en gestalt som utelämnats i det tryckta läromedlet men som tillsammans 
med Carl Mikael Bellman lyfts fram som framstående under denna period i det digitala läromedlets 
avslutande del. Det beskrivs att Anna Maria gav ut sina första dikter när hon var 18 år men slutade 
att publicera dikterna under sitt riktiga namn när hon gifte sig. Alla visste emellertid att det fortfa-
rande var hon och hon tackade nej till en plats i Svenska Akademien, någonting som i annat fall 
hade kunnat innebära att hon kunde blivit akademiens första kvinnliga ledamot.  167

   Vad som blir påtagligt i och med framställningen av Anna Maria Lenngren är att hon, likt andra 
kvinnor som läromedlen valt att framföra, framställs i samband med kontexter om äktenskap och 
giftemål. Drottning Kristina och Ulrika Eleonora framförs båda två i kontexter om giftemål, där de 
antingen avstår från giftemål alternativt gifter sig med en man som genom giftermålet tillskansar 
sig makt. Detta förkommer inte alls i samma utsträckning med de manliga karaktärerna som läro-
medlet valt att föra fram som viktiga för dessa tidsperioder. Även om exempelvis Karl XII, som 
tidigare nämnt, befunnit sig i samma situation som drottning Kristina och förblev ogift så väljer 
läromedlen inte att lyfta fram detta när männen framställs då detta inte anses överensstämma med 
det genuskontrakt som läromedlen, genom sina framställningar, förmedlar. Detta görs istället bara 
när kvinnorna framställs och bidrar således till att framställa detta som någonting kvinnligt kodat. 
När män framställs beskrivs dem istället som aktiva, handlingskraftiga, förnuftiga, plikttrogna och 
politiskt skickliga, medan kvinnorna beskrivs som svaga, passiva, familjeorienterade offer. Vad som 
framgår är att läromedlens framställningar överensstämmer med Hirdmans genuskontrakt.  

7.2 Sammanfattande delanalys 
Läromedlens framställning av perioden 1718-1792 påminner mycket om perioden 1611-1718. Men 
det finns några få undantag. Genom att perioden 1718-1792, i läromedlen, benämns som både Fri-
hetstiden och den Gustavianska tiden, i jämförelse med Stormaktstiden, flyttas fokus från krig och 
elände till fritt tänkande, samhällelig utveckling, teknisk utveckling och kultur. När tidsperiodernas 
fokus flyttas till dessa områden väljer läromedlen att tillskriva män egenskaper som gör det möjligt 
att dominera denna tidsperiod. Då Stormaktstiden kretsade kring krig, politik och makt, framställ-
des män med dessa egenskaper som tillät dem att dominera just denna period. Under perioden 
1718-1792 framställs män istället i egenskaper om fritt tänkande, samhällelig utveckling, teknisk 
utveckling och kultur, vilket tillåter dem att dominera även denna period. Detta bidrar till att en viss 
grupp män genom båda tidsperioderna framställs som dominanta och aktiva karaktärer, i relation 
till andra karaktärer. Genom läromedlens framställning av perioden 1718-1792 framgår att det var 
Voltaire och Rousseau som förändrar världen genom deras tänkande, män som Polhem, Celsius och 
Linné som förde den tekniska utvecklingen framåt samtidigt som det var Arvid Horn, Gustav III 
och senare Anckarström, Horn och Ribbing som förde Sverige framåt politiskt. 
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   Periodens narrativ är uppbyggd kring dessa centrala karaktärer och lyfter fram dessa som bety-
dande för tidsperioden och den utveckling som tidsperioden symboliserar. Dessa män beskrivs i 
kontexter om makt, inflytande och praktisk kunskap och framställs, i relation till andra karaktärer, 
som aktiva i sitt agerande genom deras förmåga att utveckla och föra historien framåt. Detta bidrar 
till att befästa vissa egenskaper och kontexter som manligt kodade. En man beskrivs, enligt läro-
medlen, vara handlingskraftig, aktiv, förnuftig och politiskt skicklig medan en kvinna beskrivs vara 
ett svagt, passivt, familjeorienterat offer. Detta påminner till stor del om vad som framkommit un-
der analysen av Stormaktstiden. De manliga karaktärer som läromedlen, genom sina framställning-
ar, anser centrala tillskrivs egenskaper som genom samma framställning uppfattas som typiskt man-
ligt kodade samtidigt som läromedlens framställning av kvinnliga karaktärer lyfter fram andra 
egenskaper som därav framstår som kvinnligt kodade.  
   Trots att läromedlens versioner är utgivna under olika decennier är förändringen av läromedlens 
huvudsakliga historiska narrativ i stort sett detsamma. Vad som tillkommit i det nyare läromedlet är 
ett fåtal kvinnor, där Mary Wollstonecraft, Marie Gouze, Anna Maria Lenngren och Eva Ekeblad 
tillkommit under perioden 1718-1792 och att Maria Sophia De la Gardie tillkommit under perioden 
stormaktstiden. Dessa karaktärer är emellertid inte integrerade i läromedlens huvudsakliga narrativ 
utan är placerade till den historiska periferin och framställs på ett sätt som vittnar om att de inte 
hade något som helst inflytande på historien i jämförelse till de män som framställts. Trots att läro-
medlen inkluderat fler kvinnor i deras historieläromedel bidrar detta emellertid inte till att förändra 
läromedlens framställda relation mellan män och kvinnor. Det är fortfarande männens historia som 
återges, där kvinnorna endast fungerar som en parentes i läromedlens narrativ. 
   Även läromedlens generella framställningar differentierar män från kvinnor. När läromedlen väl-
jer att referera till den manliga generella befolkningen under perioden 1718-1792 sker detta som 
arbetande bonde i relation till hans fru och barn. Framställningen ger, även här, sken av ett tydligt 
genuskontrakt där mannen är ämnad att arbeta med med exempelvis tunga arbetet och konstruktion, 
medan kvinnan ansvarar för barn, mat och underhåll. Ingen av de två versionerna av läromedlen 
väljer att problematisera denna framställning och låter den således, genom deras framställning, 
framstå som en självklarhet. Hade läromedlen istället valt att återge en mer nyanserad bild av denna 
framställning istället för att återge den som en generell sanning hade framställningen antagligen 
bidragit till en annan relation mellan narrativets män och kvinnor.  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8. Sammanfattning och diskussion 
Detta arbete grundar sig narrativet som framställts i två versioner av ett läromedel i historia, läro-
medel som har producerats och givits ut av samma förlag med 23 års mellanrum. Studien har haft 
som avsikt att undersöka hur, och i vilka kontexter historiska karaktärer framställs i läromedlens 
narrativ samt vilka maskulinitetsdrag som dessa framställningar för fram i syfte att undersöka hur 
genuskontraktet är konstrueras i läromedel i historia för år 4-6. Läromedel ges ofta stort utrymme i 
undervisningen då lärare ofta grundar sin undervisningen i någon form av läromedel, vilket bidrar 
till att läromedlens innehåll blir oerhört viktigt för elevernas förståelse för både historien och deras 
egen plats i densamma.  Genom undervisningen ska eleverna få utveckla sin egen identitet samti168 -
digt få perspektiv på andra människors och historiska karaktärers identiteter i ett historiskt sam-
manhang.  169

   Genom läromedlen blir eleverna, bland annat, påbjudna värderingar kring vad som anses manligt 
respektive kvinnligt. Detta har visat sig få konsekvenser för hur eleverna uppfattar sig själva och 
deras plats i det samhälle vi lever i.  Undersökningar av dessa slag är därför viktiga då läromedlen 170

i stor utsträckning bidrar till att lyfta fram normer och värderingar som påverkar eleverna under de-
ras skolgång samtidigt som tidigare forskning om läromedlens innehåll pekar på att läromedlen till 
största del kretsar kring manliga historiska karaktärer.  171

   Studien har fokuserat på de karaktärer som läromedlen valt att lyfta fram för att föra deras histo-
riska narrativ framåt och har utgått från de tre verktygen kontext, relation och hierarki. Dessa verk-
tyg har använts för att analysera i vilka situationer textens huvudkaraktärer framställs, hur deras 
framställning förhåller sig till övriga karaktärer i läromedlens narrativ och huruvida dessa huvudka-
raktärer beskrivs som aktiva skapare av historien alternativt passiva aktörer av densamma och däri-
genom i större utsträckning utsätts för historien och andra karaktärers agerande. Studien syftar var-
ken till att analysera rådande samhälleliga genuskontrakt eller det genuskontrakt som var verk-
samma under tidsperioderna som studien omfattar. Studiens resultat omfattar således endast hur, 
och i vilka kontexter historiska karaktärer framställs i läromedlens narrativ samt vilka maskulini-
tetsdrag som dessa framställningar bidrar till i syfte att beskriva hur genuskontraktet som förs fram 
genom läromedlens narrativ ser ur. Resultatet av analysen har redan redovisats. I följande ska upp-
satsens frågeställningar besvaras och därmed uppfylla uppsatsens syfte.  
   På frågan om hur, och i vilka kontexter, framställs de centrala karaktärer som förekommer i läro-
medlens narrativ så visar analysen att läromedlens karaktärer framställs på olika sätt, med en klar 
uppdelning mellan manligt och kvinnligt. En specifik skara centrala karaktärer, alla män, bestående 
av bland annat Gustaf II Adolf, Axel Oxenstierna, Karl X, Karl XI, Karl XII, Arvid Horn, Voltaire, 
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Rousseau, Carl von Linné, Gustav III och Johan Anckarström, lyfts fram som framgångsrika och 
mer framstående i positiv bemärkelse i relation till andra centrala karaktärer i läromedlens narrativ. 
Centrala karaktärer, såsom drottning Kristina, Fredrik I, Adolf Fredrik, Ludvig XIV och Peter I, 
framställs för att kontrastera dessa män, försköna deras agerande och bidra till att belysa deras 
handlingar som positiva och framgångsrika. Detta bidrar till att en viss typ av karaktärer och deras 
egenskaper framställs som dominanta och mer framgångsrika i förhållande till andra centrala ka-
raktärer och deras egenskaper. Genom läromedlens framställningar beskrivs majoriteten av läro-
medlens män som framgångsrika fältherrar, tekniskt vetenskapligt begåvade, politiskt handlings-
kraftiga, aktiva och plikttrogna i jämförelse med andra karaktärer, exemplevis Kristina, Hanna från 
Jättakistan och Ludvig XIV, som istället lyfts fram som svaga, slösaktiga, obegåvade, oansvariga, 
passiva offer och bidrar till bilden av männen som dominanta och mer framgångsrika.  
   Analysen har även påvisat en tydlig koppling mellan läromedlens sätt att beskriva deras karaktä-
rer och de kontexter som karaktärerna framställs inom. De karaktärer som lyfts fram av läromedlen 
som framgångsrika fältherrar, tekniskt vetenskapligt begåvade, politiskt handlingskraftiga, aktiva 
och plikttrogna framställs i sammanhang som tillåter denna framställning. Andra karaktärer, såsom 
exempelvis drottning Kristina, Fredrik I, Adolf Fredrik, Ludvig XIV och Peter I, framställs i kon-
texter som bidrar till att deras egenskaper som svaga, slösaktiga, obegåvade, oansvariga, underord-
nade, passiva offer förstärks.  
   Resultatet visar även tydligt att läromedlen väljer att framställa sina karaktärer i kontexter som 
förstärker karaktärernas egenskaper. Gustav II Adolf framställs exempelvis i en kontext som tillåter 
honom att visa sin begåvning som fältherre och sin makt medan hans dotter Kristina beskrivs i kon-
texter som förstärker hennes utsatthet som passivt offer. Kopplingen mellan karaktärerna och deras 
kontexter är därmed avgörande för hur karaktärerna framställs. Män framställs i krig, i maktposi-
tion eller i annan framgångsrik kontext som berör makt, inflytande och utveckling medan kvinnor 
beskrivs i kontexter om exempelvis familj, vilket får kvinnorna att framstå som passiva och utsatta. 
I vilka kontexter som karaktärerna framställs har därmed stor betydelse för vad som, genom läro-
medlens narrativ uppfattas som manligt respektive kvinnligt och påverkar således det genuskon-
trakt som konstrueras genom läromedlens framställningar. 
   På frågan om vilka maskulinitetsdrag dessa framställningar bidrar till att förmedla så visar ana-
lysen tydligt att vissa egenskaper och kontexter framställs som typiskt manligt, respektive kvinn-
ligt, kodade. Läromedlens maskulinitetsdrag till största del fram av de manliga karaktärer som är 
centrala i läromedlens narrativ, det vill säga Gustaf II Adolf, Axel Oxenstierna, Karl X, Karl XI, 
Karl XII, Arvid Horn, Voltaire, Rousseau, Carl von Linné, Gustav III och Johan Anckarström. Des-
sa män, centrala för läromedlets narrativ, beskrivs i kontexter som makt, krig, teknisk vetenskap 
och tillskrivs egenskaper såsom handlingskraft, praktisk begåvning, ansvar, plikttrogenhet, vishet 
och eftertänksamhet. Dessa maskulinitetsdrag har sedermera bekräftats genom läromedlens fram-
ställning av narrativets kvinnliga centrala karaktärer. Då Kristina, den kanske största bekräftelsen 
på att läromedlet kategoriserar egenskaper och kontexter som typiskt manliga eller kvinnliga, skrivs 
fram som en oansvarig och passiv karaktär utan känsla för ansvar beskrivs hennes efterträdare, Karl 

!53



X och Karl XII fram som handlingskraftiga plikttrogna fältherrar. Detta återkommer senare otaliga 
gånger med andra centrala karaktärer i läromedlens narrativ och bidrar till att ett tydligt genuskon-
trakt konstrueras i läromedlens narrativ.  
   Genom att läromedlens framställningar definierar olika egenskaper och sammanhang som typiskt 
manligt, respektive kvinnligt, kodade och bidrar detta således till att skapa ett genuskontrakt där 
män och kvinnor beskrivs vara ämnade att uppfylla olika syften i samhället.  I läromedlens ge172 -
nuskontrakt framgår att handlingskraft, plikttrogenhet, makt, dominans och aktivt agerande är ty-
piskt maskulina drag medan passivitet, undergivenhet och att ägna sig åt hushållssysslor och barn-
passning är typiskt kvinnliga drag, någonting som även ansetts manliga, respektive kvinnliga drag, 
i tidigare studier.  Både genom narrativets centrala karaktärer och läromedlens generella fram173 -
ställningar förmedlas en bild av att egenskaper, likt Hirdman beklagat, grundar sig i biologiskt 
kön.  Studiens resultat pekar även på läromedlens framställningar inte bara lyfter fram manliga 174

och kvinnliga egenskaper, utan även manliga och kvinnliga sammanhang. Genuskontraktet bidrar 
således inte bara till att kategorisera specifika egenskaper som manliga och kvinnliga. Egenskaper-
na i sin tur bidrar till att kategorisera hela sammanhang som manliga respektive kvinnliga. Detta 
betyder att genuskontraktet som framställs i läromedlens narrativ inte bara innefattar hur läromed-
lens centrala karaktärer agerar, utan även i vilka sammanhang detta görs. Detta påverkar genuskon-
traktet som därigenom kategoriserar krig, politik, handlingskraft, stridskunskap, uppfinningsrike-
dom och tekniskt kunnande, plikttrogenhet eftertänksamhet och ansvar som typiskt manligt kodade, 
någonting som bidrar till att ytterligare framställa männen som dominanta i förhållande till läro-
medlens kvinnor. Trots att män som Fredrik I, Adolf Fredrik, Ludvig XIV och Fredrik I skrivs fram 
på ett annat vis än andra manliga centrala karaktärer framstår deras framställningar bara som 
tilläggshistoria, vars enda syfte är att lyfta fram Gustaf II Adolf, Axel Oxenstierna, Karl X, Karl XI, 
Karl XII, Arvid Horn, Voltaire, Rousseau, Carl von Linné, Gustav III och Johan Anckarströms 
handlingar och historiska bedrifter ytterligare.  
   Män har genom historien ansetts dominanta då egenskaper såsom styrka och uppfinningsrikedom 
ansetts grunda sig i biologiskt kön, egenskaper som enligt denna studies resultat även framkommer 
i de undersökta läromedlens narrativ.  Denna bild påbjuds senare de elever som tar del av detta 175

läromedel och influerar den undervisning som baseras på densamma. Som lärare i historieämnet 
bör man därav vara kritisk till det läromedel som används för att inte, som Ohlander menar, riskera 
att reproducera ideal som skolan aktivt ska motverka.  Denna studie har styrk resultat ur tidigare 176

forskning som pekat på att läromedlens återgivna historia är väldigt traditionsbunden och har där-
med inte utvecklats i samma takt som läroplanen.  Även om kvinnor, enligt denna studie, till177 -

 Hirdman, Yvonne. (1993). Sid. 152-153.172

 Hirdman, Yvonne (2003). Sid. 44, 48, 77-98.173

 Hirdman, Yvonne (2003). Sid. 44, 48.174

 Hirdman, Yvonne. (1993). Sid. 152-153.175

 Ohlander, Ann-Sofie. (2010). Sid. 67-73.176
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kommit i läromedlen så är det männens historia som berättas. Genom detta förmedlas budskap som 
riskerar eleverna i under deras uppväxt och begränsa deras möjligheter i samhället.  Om eleverna 178

sedermera uppfattar dessa budskap är bortom denna studies slutsats. Vad som dock står klart är att 
skolans elever, då främst pojkar som generell grupp, påverkas av vad maskulinitet till stor del sym-
boliserar. Som lärare är det därav viktigt att man har denna studies resultat i åtanke, både i val av 
läromedel och i vilken roll läromedlet ska få spela i sin undervisning, för att inte förstärka dessa 
skillnader ytterligare. 
   Upplägget för denna studie har varit tidsbegränsat, vilket medfört att alla de aspekter som skulle 
kunna undersökas inte har kunnat undersökas och redogöras för. Studiens begränsningar har re-
dogjorts för under detta arbetes metodavsnitt, begränsningar som mycket väl skulle kunna sett an-
norlunda ut. Ett annat upplägg skulle mycket väl kunnat leda till ett annat resultat då andra lärome-
del, andra tidsperioder och andra fokusområden mycket väl skulle kunna leda till att belysa andra 
typer av strukturer i läromedlens innehåll. Aspekter såsom klass, etnicitet och sexuell läggning är 
aspekter som denna studie valt att bortse ifrån. Anledningen till detta är den omfattande arbetsbörda 
som en utökad studie innefattande dessa aspekter med största sannolikhet skulle resulterat i. Arbetet 
har därför begränsats till att enbart innefatta hur läromedlens centrala karaktärer framställs i de un-
dersökta läromedlen och genom forskningsläge och teori analysera vilket maskulinitetsdrag som 
framträder och hur genuskontraktet således framställs i läromedlens narrativ.  
   Om dessa strukturer grundar sig i andra aspekter, utöver genusstrukturer, bör således vara osagt. 
Denna studie avser endast att analysera vad läromedlen valt att förmedla genom läromedlens cen-
trala karaktärers framställningar. Studien har därigenom inte som syfte att åberopa någonting annat 
än hur och i vilka sammanhang läromedlens centrala karaktärer framställs och vilket genuskontrakt 
som dessa framställningar ger upphov till. Studien har inte heller som avsikt att kontrollera den fak-
ta som läromedlen valt att lyfta fram och har därmed inte heller som avsikt att bidra med fakta som 
istället kunde fått tagit plats i läromedlens framställningar. Detta betyder emellertid inte att studien 
utgår från att läromedlens narrativ är korrekt och väl genomtänk i relation till skolans mål och vär-
degrund. Min uppfattning är att läromedlen skulle kunna förändra sitt narrativ genom att belysa oli-
ka karaktärer på ett annat sätt och därigenom ge en mer nyanserad bild av sina karaktärer och det 
genuskontrakt som framställningarna ger upphov till. Undersökningens resultat problematiserar och 
ifrågasätter framställningarna som görs i läromedlet genom att belysa maskulinitetsdrag som narra-
tivet förmedlar. Något som till stor del placerar de män som läromedlen valet att fokusera deras 
narrativ kring i en dominant position. 
   Även om mitt syfte varit att återge en nyanserad bild av dessa läromedel innehåll begränsas jag 
själv tyvärr av min egen referensram, som delvis givit denna studie den karaktär som den nu besit-
ter. Då denna studie grundar sig i vad jag, med hjälp av forskningsläge och teori, valt att lyfta fram 
och belysa begränsas denna till viss del av den referensram som jag själv fört med mig till detta ar-
bete. En annan referensram skulle därmed kunna lyfta ytterligare aspekter som jag i denna rapport 
inte funnit lika tydliga. Det är dock med största säkerhet jag påstår att de strukturer, de framställ-
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ningar och de föreställningar kring manligt och och kvinnligt i läromedlens narrativ som jag re-
dogjort för går att lyfta i en liknande studie med samma målsättning och karaktär. Läromedlen och 
dess innehåll är endast tolkningsbara till en viss punkt och som därefter endast vilar på framställ-
ningarna som läromedlen återger.  
   Med bakgrund i detta anser jag att ytterligare forskning krävs av denna typ. Personligen skulle jag 
vilja veta om liknande mönster finns under andra tipsperioder och i andra läromedel. Jag skulle 
även vilja veta varför läromedel i så stor utsträckning är traditionsbundna och varför inte lärome-
delsförfattarna och deras förlag väljer att producera läromedel som i större grad överensstämmer 
med läroplanen. De två versionerna av läromedel som ligger till grund för denna undersökning var 
utgivna med 23 års mellanrum utan att egentligen skilja sig nämnvärt från varandra.  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