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Abstract 
Det här arbetet fokuserar på kvinnans roll och kvinnoemancipationen i läroböcker i historia på 

gymnasienivå utifrån ett genus- och historiemedvetande perspektiv. De läroböcker som 

undersöks är läroböcker från 1970-1980-1990 och 2000-talet. I arbetet undersöks två 

läroböcker från respektive period. Kvinnans roll och kvinnoemancipationen undersöks utifrån 

variablerna arbete, utbildning och kvinnans roll inom privatlivet. Vad avser genusperspektivet 

har Yvonne Hirdmans teori kring kvinno- och genushistoria tillämpats. Detta innebär att 

kvinnan undersöks utifrån perspektiven osynlig, tillägg, och-, hur- och genushistoria. Vidare 

analyseras historiemedvetande utifrån Jeismans fyra definitioner på historiemedvetande.   

 

Vid arbetets slutförande framkom att historiemedvetandet och genusperspektivet i 

läroböckerna avseende kvinnan framträder mer med tiden och ju närmare 2000-talet 

läroboken är skriven.  
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Abstract 
This essay focuses on how women and the woman emancipation are described in high school 

history textbooks from the years 1970, 1980, 1990 and 2000, using the theories history 

consciousness and gender. Two textbooks are analyzed from each period. There are several 

gender theories, in this essay it is Yvonne Hirdman’s theory concerning woman- and gender 

history that is used. This means that the woman emancipation and women’s history are 

analyzed from the perspectives invisible, add, and-, how- and gender history. Concerning the 

theory history consciousness Jeisman’s four definitions are used. The woman’s role and the 

woman emancipation are also examined from the variables work, education and the woman’s 

role at home.  

 

During analyzing the text books it became clear that the presence of a history consciousness 

and gender perspective gradually became higher the newer the textbook was which means 

there were big differences in the books from year 1970 to year 2000.  
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1. Inledning 

Under en lång tid har läroboken varit central i skolan och många lärare utgår från läroboken i 

sin undervisning. Det är läraren som bestämmer vilka läroböcker som ska användas i 

respektive ämne.  Enligt Långström har läroboken stark ställning i skolorna. Olika studier som 

Långström refererar till visar även att många osäkra lärare använder läroboken som källa i sin 

undervisning.  1  

 

Med anledning av att läroboken spelar en central roll i undervisningen är det av vikt hur den 

är skriven samt vilket kunskap den innehåller. Den ska återge alla viktiga aspekter på 

historien objektivt och inte utelämna något som anses vara viktigt för någon samhällsgrupp. 

Läroboken ska också skildra olika händelser tydligt och ingående. Därför är 

historiemedvetandet viktigt. Eleven måste få en tydlig bild av dåtid, nutid samt framtiden för 

att få insikt i hur historien har utvecklats och hur olika händelser påverkar varandra. Ett 

exempel på detta är genusperspektivet. Enligt docent Anne-Marie Berggren brister många 

historieböcker i denna aspekt. Vidare utgår beskrivandet av historien, enligt Berggren, enbart 

utifrån mannens perspektiv. 2 Det kan därför vara av vikt att undersöka utifrån vilka aspekter 

och i hur hög grad kvinnan som medborgare skildras i läroböckerna i historia. Det är alltså av 

betydelse att böckerna är skrivna utifrån ett genusperspektiv för att förhållandet mellan könen 

ska kunna problematiseras och som följd därav utveckla konsekventa lösningar på problem i 

både det privata och offentliga livet. I dagens samhälle pratas det om ett jämlikt samhälle, 

vilket jag anser skal återreflekteras i läroböckerna för att eleven ska kunna forma och utveckla 

sin identitet. Jag anser det vara relevant att läroböcker i historia ger individen en helhetsbild 

av historien för att denne ska kunna förstå de olika aspekter som beskriver förhållandet mellan 

tempusformerna då-, nu, och framtid, i enlighet med teorin historiemedvetande. Den 

analyserade tidsperioden valdes med anledning av att den franska revolutionen, som inleddes 

1789, anses vara uppkomsten till den moderna feminismen3 och att kvinnor i Sverige erhöll 

rösträtt. 1921.  

                                                 
1 Långström, Sture, Författarröst och lärobokstradition - en historiedidaktisk studie, Borea Bokförlag, Umeå 
1997:17–18  
2 Berggren, Anne-Marie Kvinnoperspektiv på läromedlen i historia, religionskunskap och religionskunskap och 
konst- och musikhistoria samt ämnet i social- och familjekunskap, Skolverket 1992. 
3 Caine, Barbara och Sluga, Glenda, Europas historia 1780-1920-talet: Ett genusperspektiv, Natur & Kultur, 
Stockholm 2000:18  
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur kvinnans roll skildras i samhället i Västeuropa 

under perioden 1789–1929 i gymnasieläroböcker från 1970-talet till 2000-talet utifrån ett och-

, hur- och genushistoriskt perspektiv. Ett annat syfte att undersöka om genus – och 

historiemedvetandet har förändrats i läroböckerna från 1970-talet till 2000-talet.  

 

1.2 Frågeställningar  

Finns det textavsnitt i historieläroböcker från 1970-2000 talet som skildrar kvinnans roll 

under perioden 1789–1929 och som kan kopplas till Jeismans definition av 

historiemedvetande?  

 

Hur skildras kvinnans roll under perioden 1789–1929 utifrån ett hur-, och- samt 

genushistoriskt perspektiv i historieläroböcker?  

 

Har genus- och historiemedvetandet avseende skildringen av kvinnans roll under perioden 

1789–1929 förändrats i läroböcker från 1970-talet till 2000-talet? 

 

1.3 Metod och material 

Jag har valt att använda en kvalitativ undersökningsmetod genom att undersöka hur frågor 

rörande kvinnans roll i det privata och offentliga samhället under perioden 1789–1929 tas upp 

i läroböcker från 1970- 80-90- och 2000 talet. För att kunna genomföra detta analyserar jag 

olika läromedel utifrån av teorin historiemedvetande, enligt Jeismans definition, och Yvonne 

Hirdmans periodisering av kvinnohistoria.  

 

Jag har i arbetet, genomgående fokuserat på hur frågor som berör kvinnans och mannens roll i 

det privata livet framställs i utvalda läroböcker. Då jag också vill studera hur läroböckerna 

skildrar kvinnans roll i det offentliga samhället ligger tyngdpunkten i det avseendet på att 

undersöka hur kvinnans och mannens ställning skildras i läroböckerna vad gäller utbildning 

och rösträtt samt politiska och ekonomiska förändringar.   
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1.3.1  Presentation av källitteratur 

De största förlagen i Sverige är Almqvist & Wiksell (som numera ingår i Liber koncernen), 

Bonniers, Gleerups, Liber, Natur & Kultur och studentlitteratur.4 Jag har valt böckerna främst 

mot bakgrund av den här informationen. Dessutom har jag även antagit att böcker som har 

tryckts om några gånger har sålt relativt bra.  

 

1.3.1.1  Två sekler  

Lars Hildingson, Gunnar Kjellin, Gunnar T Westin, Alf Åberg. Bokförlaget Natur och Kultur, 

Stockholm, 1972. 

 

Läroboken är, enligt förordet, uppdelad på en A- och B kurs och den inriktar sig mot 3- och 

fyraårig linje på gymnasiet.  A- delen tar upp perioden 1700–1945 och riktar sig till elever 

som går andra året på gymnasiet. ”Två sekler” är en uppföljare till läroboken ”Fyra epoker” 

som riktar sig till första året på gymnasiet. 

 

”Två sekler” är uppdelad enligt huvudlinjerna industriella revolutionen, amerikanska 

revolutionen och franska revolutionen. Vidare beskriver författarna i boken Amerika, Asien 

och Afrika utifrån ett globalt perspektiv men skildrar även Europas historia. I förordet 

framkommer även att författarna lägger tyngdpunkten på de processer som har lett fram till 

dagens samhälle. Denna lärobok har jag främst valt för att den utges från ett annat förlag än 

Historians huvudlinjer 2A.  Dessutom är huvudförfattaren i denna bok en didaktiker och detta 

var anledningen till att jag valde den här boken. 5 Detta var första upplagan men den har 

därefter tryckts ett flertal gånger. 6

 

1.3.1.2  Historia i centrum och periferi del 2-3 

Göran Graninger och Sven Tägil. Bokförlaget Esselte Studium Uniskol, Lund, 1975, första 

upplagan.  

 

Detta är en serie omfattande tre pocketböcker. Del 1 beskriver perioden till och med den 

franska revolutionen och är därmed irrelevant för denna studie. Del 2 beskriver perioden 

franska revolutionen till första världskriget och del 3 omfattar den resterande tiden. 
                                                 
4 Långström, Sture och Wiklund, Ulf Praktisk lärarkunskap, Studentlitteratur, Lund 2006:110 
5 Långström, Sture Författarröst och lärobokstradition, Borea Bokförlag, Umeå 1997:186 
6 www.kb.se 
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Författarna vill belysa den sociala, politiska, kulturella, religiösa och ekonomiska 

utvecklingen i världen. De olika texterna är skrivna i essäform av ett flertal författare. Dessa 

hade fria händer att utforma sina essäer som de ville vilket lett till att läroboken inte enbart är 

deskriptiv, utan att historien även har analyserats av författarna. Historien skildras i 

kronologisk ordning. Läroboken är omtryckt ett antal gånger och första upplagan sålde bra.7

 

1.3.1.3  Historiens huvudlinjer 2B 

Per-Erik Brolin, Leif Dannert, Åke Holmberg. Bokförlaget Almqvist & Wiksell Förlag, 

Stockholm, 1980. 

 

Författarna har vid skrivandet av denna lärobok utgått från ett politiskt, ekonomiskt och 

socialt perspektiv. Läroboken vände sig till elever som gick ekonomisk och teknisk linje på 

gymnasiet. Författarna har tagit upp Amerikas, Asiens och Afrikas historia men har fokuserat 

på Europas historia. Den är kronologiskt upplagd och riktar sig till tre- och fyraårig linje på 

gymnasiet och är en grundbok.  Detta är fjärde upplagan så därför drar jag slutsatsen att den 

hade hög spridning.  

 

1.3.1.4  Nya Alla tiders historia  

Hans Almgren, Börje Bergström, Arne Löwgren. Bokförlaget Liber, Stockholm, 1989. 

  

Boken behandlar historien från jorden uppkomst och framåt. Tyngdpunkten ligger dock på de 

senaste trehundra åren. Vidare fokuserar författarna på upplysning och har i anslutning till 

varje kapitel ett nordiskt delkapitel. Detta är en grundbok som skildrar historien utifrån en 

kronologisk ordning. Den här boken har jag valt för att den är utgiven från förlaget Liber och 

för att den, enligt Långström och Wiklund, har varit dominerande på marknaden sedan 1980-

talet.8

 

1.3.1.5  I historiens spegel: Långa linjer och tvärsnitt 

Andersson, Lars och Oredsson, Sverker. Bokförlaget Akademiförlaget, Göteborg, 1995, första 

upplagan.   

 

Detta är en lärobok i historia för A-kursen som distribuerats av Studentlitteratur AB. 
                                                 
7 Långström, Sture Författarröst och lärobokstradition, Borea Bokförlag, Umeå 1997:126 
8 Långström, Sture och Wiklund, Ulf Praktisk lärarkunskap, Studentlitteratur, Lund 2006:110  
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I förordet framkommer att författarna vill att läsaren av denna lärobok ska, med hjälp av 

historien lättare, förstå sin samtid och då eventuellt kunna göra bättre antaganden om 

framtiden. Det är detta som teorin historiemedvetande går ut på. Vidare skildrar författarna att 

de utgått från ett genusperspektiv när de beskrivit kvinnans historia i ett enskilt avsnitt. Dessa 

fakta föranledde att jag ansåg det relevant att ha med denna lärobok i undersökningen.  

 

1.3.1.6  Människan genom tiderna   

Karin Skrutkowska, Jan Stattin, Gunnir T. Westin, Torbjörn Norman. Bokförlaget Natur och 

kultur, Stockholm 1997, första upplagan.  

 

I förordet skriver författarna att framställningen är kronologisk och indelad i epoker från 

människans äldsta tid till våra dagar. Författarna har även koncentrerat sig på Europa och 

behandlar Nordens och Sveriges historia i sammanhängande avsnitt. Boken har även 

koncentrerat sig på människan som samhällsvarelse och individ. Författarna skriver dock i 

förordet att de tar hänsyn till alla krafters spel. Detta innebär att författarna betraktar samhället 

som ramar och att det är människan som styr samhällförändringar. De har därför lagt 

tyngdpunkten på människan. Varje kapitel har en kapitelingress och varje avsnitt en 

avsnittsingress som sammanfattar innehållet. Inom den kronologiska ramen hålls texten 

samman av teman. I varje kapitel tar författarna upp ekonomiska och sociala följder av 

historieutvecklingen. Det som främst bidrog till att jag valde den här läroboken är att 

författarna skriver att de ”… är medvetna om att människans livsvillkor till stor del styrs av 

materiella förhållanden. Men vi betraktar dem som yttre ramar, inom vilka människor av kött 

och blod agerar och formar sina samhällen”.9 Detta går att relatera till teorin 

historiemedvetande som anser att det är individen som formar samhällsstrukturen, vilka sedan 

påverkar individens utveckling osv: med andra ord en kedjereaktion skapas. Historikern Janne 

Holmen har använt flera olika läroböcker i sin avhandling ”Den politiska läroboken. Bilden 

av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och finländska läroböcker under kalla kriget”. 

En lärobok som han har använt är ”Människan genom tiderna”. Holmen menar att han har 

utgått från läroböcker som har tryckts upp flera gånger. Han drar därmed slutsatsen att böcker 

som har tryckts upp etta anlat gånger har sålt relativt bra. Den här boken har tryckts om några 

gånger.  
                                                 
9 Skrutkowska Karin, Stattin Jan, Westin T. Gunnir, Norman Torbjörn, Människan genom tiderna, Bokförlaget 
Natur och kultur, Stockholm 1997:3.  
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1.3.1.7  Epos A och B kurs 

Robert Sandberg, Per Arne Karlsson, Karl Molin, Anne Sofie Ohlander.  Bokförlaget 

Almqvist och Wiksell Förlag AB, Stockholm, 2003, tredje upplagan. 

 

Epos är en lärobok i historia för A- och B-kursen. Författarna skriver i förordet att boken 

skildrar historien på ett berättande sätt och främst beskriver Europas historia. De skriver 

mindre om krig och kungar och mer om kvinnor, barn och ungdomar och tar upp förändrade 

samhällsstrukturer. Då denna bok är populär och används frekvent i skolorna och har tryckts i 

ett flertal upplagor bestämde jag mig för att ha med den i denna undersökning.  

 

1.3.1.8  Epok; historia A 

Sten Elm och Birgitta Thulin. Bokförlaget Interskol, Limhamn, 2007, andra upplagan. 

 

 Denna bok är, enligt förordet, ett läromedel i kurs A i historia. Man följer upp världshistorien 

kronologiskt och man lägger stor vikt vid samhällets strukturella förändringar. Tyngdpunkten 

ligger på modern historia. Den är ett basläromedel skriver man i förordet. Man har skrivit 

boken med en materialistisk grundsyn. Författarna har utgått från en materialistisk grundsyn 

vid beskrivande av idéhistoria, politisk historia, ekonomisk historia, mentalitetshistoria, 

kulturhistoria och socialhistoria med genusperspektiv. Orsaken till att jag valde den här boken 

är att man i socialhistoria har utgått från ett genusperspektiv. Även Cecilia Ljungkvist har i 

sin uppsats Genus och historiemedvetande skrivit att ”Epok” tillsammans med Nya alla tiders 

historia Maxi och Perspektiv på historien finns på ca 90% procent av skolorna i Sverige. 10

 

1.4 Avgränsning 

Jag analyserar två läroböcker från vardera följande årtionden: 1970-, 1980-, 1990- och 2000-

talet under perioden 1795–1923. Jag har avgränsat mig till att analysera hur man i 

läroböckerna gestaltar kvinnan utifrån Yvonne Hirdmans teori om kvinnan, vari 

genusperspektiv inkluderas, och Jeismans definition av historiemedvetande. Det är även av 

central betydelse att vara observant på huruvida om kvinnan skildras som en del av historien 

eller som en utanförstående enskild person för att kunna avgöra om eller hur central kvinnans 

historia anses vara i läroböckerna.  

                                                 
10 http://dspace.mah.se:8080/bitstream/2043/3469/1/Genus%20och%20historiemedvetande.pdf 
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1.5 Forskningsläge 

Fil dr Anne-Marie Berggren studie som heter kvinnoperspektiv på läromedlen i historia, 

religionskunskap och religionskunskap och konst- och musikhistoria samt ämnet i social- och 

familjekunskap (1992) är central i denna undersökning. Hon har analyserat sex läroböcker i 

historia utifrån ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv. I den kvantitativa delen kommer hon 

fram till att det skrivs väldigt lite om kvinnan i historieläroböckerna. Man skildrar till stör del 

enbart om mannens historia. Enligt hennes analys av läroböckernas bildmateria framställer 

enbart 12 % kvinnan. Hon skriver även att man ofta förbiser kvinnan i samband med bl.a. 

krig. Hon kommer fram till att endast fyra procent av texten i historieläroböckerna behandlar 

kvinnan utifrån ett genusperspektiv. Hon har analyserat 2557 sidor och av dessa handlar 71 

om kvinnor.  Hon anser att kvinnan borde få mer plats i historieläroböckerna eftersom de 

alltmer behandlar annat än krig och kungar. Däremot menar hon att även om författarna till 

läroböckerna hade haft ett genusperspektiv skulle kvinnorna inte ha hälften av utrymmet 

eftersom det fanns fler manliga aktörer i samhället historiskt sett. 

 

Historiedidaktikern Sture Långström undersöker i sin avhandling i historiedidaktik 

”Författarröst och lärobokstradition” (1997) olika läroböcker från 1958–1993 och intervjuar 

olika läroboksförfattare för att få insyn i vad det är som har påverkat läroboksförfattarnas sätt 

att skriva. Detta i sin tur påverkar läroboken och dess utformning i hög grad. Han kommer 

fram till att det är författarnas livsmiljö som har påverkat deras skrivande.11

 

Boken ”Historien är nu” (2004) handlar om hur historiedidaktik och historia förmedlas i 

samhället. Den är redigerad av professor Klas-Göran Karlsson och forskarassistenten Ulf 

Zander. De menar att samhällets historiekultur framträder på olika sätt såsom i film, 

läroböcker, monument, konst etc. Klas-Göran Karlsson diskuterar historiedidaktikens teorier 

och begrepp. Ett begrepp som han behandlar och som har varit av stor relevans för mig är 

historiemedvetande. Karlsson menar att det är viktigt att man ser sambandet mellan dåtid, 

nutid och framtid. Forskaren och läraren Charlotte Tornbejer skriver en uppsats i boken om 

historiebruk, historiemedvetande och genus. Hon analyserar uppförandet av Kristina 

Gyllenstierna statyn. Även forskarassistenten Niklas Ammert har skrivit en artikel om hur 

historiemedvetande skildras i läroböcker i historia. Han utgår från historiedidaktikern 

Jeismans definitioner av begreppet historiemedvetande och skapar egna preciseringar. 
                                                 
11 Långström, Sture, Författarröst & Lärobokstradition, Borea Bokförlag, Umeå 1997 
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Ammert menar att historiemedvetande ska utgöra en grund för förståelsen av den egna 

personligheten och kulturen men den ska även utgöra en grund för att förstå olika kulturer. 

Hans andra kategori av historiemedvetande är att historiemedvetande ska utgöra en 

tolkningsram för människans agerande och de värden och principer som ligger bakom varje 

agerande. Den ska även utgöra en grund för förståelse av relationer mellan människor. 12 

Ammerts tredje definition av historiemedvetande är att historiemedvetande ska utgöra 

grunden för förståelsen av kontinuitet, förlopp och händelser, samt hur förändring sker. 13  

Professor Yvonne Hirdman skriver i boken Kvinnohistoria om hur kvinnors villkor har 

förändrats från antiken fram till våra dagar. I uppsatsen Vad är kvinnohistoria redogör 

Hirdman för sin teori kring vilka steg som kvinnohistoria har genomgått fram till idag. De 

steg som kvinnohistoria har gått igenom menar hon är Osynlighetens historia, HUR-, OCH- 

historia och genushistoria. För att vi ska få kunskap om hur kvinnan skildras i dåtiden måste 

mannens och kvinnans parallella historia skildras (genusperspektiv) för att få inblick i hur 

kvinnans situation såg ut i samhället men även för att få fram ett varför perspektiv.  

 

Docent Britt-Marie Berge och adjunkt Göran Widding har i skolverkets publikation ”I 

enlighet med skolans värdegrund” granskat och analyserat gymnasieböcker i A-kursen i 

historia utifrån fem olika kategorier: etniskt tillhörighet, kön, funktionshinder, religion och 

sexuellt läggning. De utgår från religions, historie-, biologi- och samhällskunskapsböcker. 

Den enda bok som de menar uppfyller samtliga deras kriterier är Epos A. 14  

 

2. Teoretisk anknytning 

2.1 Yvonne Hirdman 

Enligt professor Yvonne Hirdman har kvinnohistorien genomgått många skeden. Kvinnans 

historia var under många århundraden osynlig och för att synliggöra den skrev många kvinnor 

om den. Hon menar även att kvinnor ofta framställdes som passiva, fullständigt ointelligenta 

och att deras agerande ofta fick katastrofala följder. Hon påstår även att kvinnan ofta sågs som 

passiv, att andra kunde utnyttja henne samt att hon gärna vände sig till andra för att få råd. 

Kvinnan var beroende av andra för att fatta beslut.15 Vidare skriver Hirdman att den nya 

                                                 
12 Ibid s. 284 
13 Ibid s. 284 
14 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1659
15 Hirdman, Yvonne, Vad är kvinnohistoria, i Kvinnohistoria, Utbildningsradion, Stockholm 1992: 9  
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kvinnohistoriens startpunkt var vid 1970-talet. Det var då som den nya kvinnohistorian 

genomgick det första stadiet. 16

 

Det första skedet när man ville förändra kvinnohistoria är när man skriver om kvinnohistoria 

utifrån perspektivet ”och”.  Då ser man kvinnohistoria som tilläggets historia. Detta innebär 

att man lade till kvinnan i historien för att synliggöra kvinnan. Man skrev t.ex. om Kvinnan 

och franska revolutionen, Kvinnan och industrialismen osv. Det gick inte att analysera 

kvinnan eftersom hon inte hade varit med i historien på samma sätt som männen under 

historiens gång. Kvinnornas insats och historia var helt enkelt svår att skildra med anledning 

av att de inte fick vara delaktiga i samhället. Vidare skriver hon att det var lätt att skildra 

färgstarka kvinnor men svårare att skildra vanliga kvinnor17  Vad man gjorde då var att man 

började analysera kvinnans plats utifrån andra perspektiv. Exempelvis ansåg man först att 

renässansen allmänt innebar större frihet för kvinnan men vid djupare forskning framkom att 

så inte var fallet.  

 

Det andra skedet är ”hur” och handlar alltså om hur man beskriver kvinnan. Man lägger inte 

till kvinnan till historien utan skriver om hennes faktiska liv. Hirdman skriver att när kvinnans 

historia beskrivs utifrån detta perspektiv framställs hon som underordnad mannen och hennes 

liv beskrivs som antingen en eländes- eller en idylleshistoria. Någon gyllene medelväg finns 

inte.18

 

Det tredje perspektivet som Yvonne Hirdman tar upp är genushistoria. Hon skriver att 

kvinnohistoria nu har övergått till genushistoria. Man stället helt enkelt varför-frågor, såsom: 

Varför var kvinnor på andra plats i samhället eller varför har den sociala ordningen 

upprätthållits? Man undersöker hur kvinnligt och manligt skapas i olika kulturer och vad 

dessa idéer har för inverkan på samhället och de politiska och ekonomiska idéer som präglade 

samhället?  Vad fick de här idéerna för konsekvenser för samhället? 19 Att använda genus som 

ett analysredskap möjliggör för forskaren att studera hur män och kvinnor skildras samt varför 

de skildras som de gör. Perspektivet genushistoria problematiserar kvinnans underordning. 

Hirdman menar att all kvinnohistorisk forskning har påvisat att kvinnan är underordnad 

                                                 
16 Ibid s. 11 
17 Ibid s. 11  
18 Ibid s. 13,14,15 
19 Ibid s. 16,20  
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mannen och att perspektivet genushistoria problematiserar kvinnans underordning och 

analyserar varför kvinnan inom alla kulturer har varit underordnad mannen. Dessutom så 

skriver hon att De historiska idéerna om män och kvinnor – var de ska vara och vad de ska 

göra och hur de ska förhålla sig till varandra – formar tvärtom på ett mycket påtagligt sätt 

samhällets ekonomi, kultur och politik.20   

 

Enligt Yvonne Hirdman kan man använda begreppet genus som redskap för att analysera 

mannens och kvinnans förhållande till varandra och varför män och kvinnor uppfattas på olika 

sätt under olika tidpunkter och situationer. Ett exempel är att kvinnan under 1800-talet var 

instängd i det privata livet medan mannen var ute i det offentliga livet. Man kan ställa sig 

följande fråga: Vilken roll spelade politiken och ekonomin i förhållande mellan könen?21  

Vidare skriver Hirdman att genussystemet bygger på två principer som är igenkännbara i 

samhället. Den första principen är att kvinnan och mannen måste hållas isär som två 

dikotomier då de inte får göra samma saker och inte har några gemensamma egenskaper. Den 

andra principen är att mannen är normen för allt det mänskliga i samhället.22  

 

Vad gäller begreppet genus introducerades den 1975 av socialantropologen Gayle Rubin som 

menar att kön står för det biologiska och oföränderliga könet medan gender, som är genus på 

svenska, står för den sociala och kulturella skapade rollen. Begreppet ses även främst som ett 

maktperspektiv mellan könen och det faktum att män och kvinnor inte har varit delaktiga i 

samhället på lika villkor.  

 

Även professor Judith Butler menar att Genus materialiseras som en aktiv ständigt pågående 

och oavslutad process i kroppar och utövas som social och kulturell praktik. 23 Hon anser att 

genus är en social konstruktion och att språket är en förmedlare av denna. Enligt Butler är 

genus något som ständigt reproduceras i samhället via verbalt och icke-verbalt tal och kan till 

viss del vara omedvetet. 24  

 

                                                 
20 Ibid s. 17  
21 Ibid s. 18 
22 Ibid s. 19 
23 Butler, Judith, Genus ogjort kropp, begär och möjlig existens AIT, Norge 2006:9, 11 
24 Ibid s. 9 
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En del forskare anser att genusbegreppet är den fundamentala ordningen i samtliga 

maktrelationer medan andra anser att den är en asymmetri i relationen mellan könen. 25 I 

denna undersökning har Yvonne Hirdmans tolkning av begreppet genus brukats. Enligt henne 

formar genus samhällets ekonomi, politik och kultur. Vidare formas människor till att tillhöra 

det av samhället konstruerade sociala könet. Med andra ord är det inte det biologiska könet i 

sig som fastställer hur vi är som individer utan samhällets tolkning av det manliga och 

kvinnliga könet. 26  Hirdman skriver även att genus är en sammanblandning av det biologiska 

könet och sociala förväntningar. Hon har utifrån denna slutsats utformat genussystemteorin 

som går ut på att relationen mellan könen manifesteras antingen genom ett genuskontrakt eller 

i en genusordning. Hon urskiljer två aspekter i dessa; könens isärhållande och den manliga 

normen.27 Det är relevant att se mannens överordnade historia och rättigheter men även 

viktigt att inte se mannen som normen för att genusperspektivet ska vara fullständigt.28

 

2.2 Historiemedvetande 

Historiemedvetande innebär en förbindelse mellan idag, igår och imorgon. Detta begrepp är 

nära sammankopplat med identiteten och är en del av både den personliga och kollektiva 

identiteten. På det kollektiva planet kan det vara: Vad gör mig till svensk? På det personliga 

planet kan det vara: Vad gör att jag hör ihop med min familj, vad formar en kvinna och en 

man osv.? Vidare menar doktoranden Durhàn att begreppet även måste sättas in i ett 

framtidsperspektiv för att individen ska få en helhetssyn.29 Historiemedvetande är (…) den 

mentala process genom vilken den samtida människan orienterar sig i tid, i ljuset av 

historiska erfarenheter och kunskaper, och i förväntning om en specifik framtida utveckling.30 

Detta innebär alltså att individens personlighet och utveckling präglas av det som har hänt i 

hennes/hans liv. Enligt docenten Klas-Göran Karlsson har individen alltid en föreställning om 

hur dåtiden ska övergå i framtiden.31 Alltså dåtiden lär oss om framtiden. Det är därmed 

viktigt att eleven får insikt i historieutvecklingen samt att hon/han får insikt i hur olika 

samhällsgrupper har influerat historien.   
                                                 
25 Tornbejer, Charlotte, Kristina och kanonen. Ett genusperspektiv på några historiedidaktiska frågor i Karlsson, 
Klas-Göran och Zander, Ulf (red), Historien är nu, Studentlitteratur, Lund 2004:222 
26 Hirdman, Yvonne, Kvinnohistoria, Utbildningsradion, Stockholm, 1992:17–18  
27 Ibid 19 
28 Ibid 17-18  
29 Durhàn, Eva, Centrala begrepp i den frivilliga skolans kursplan för historia. En kritisk analys i Larsson, Hans 
Albin, Historiedidaktiska utmaningar, Jönköping University Press 1998:98  
30 Karlsson, Klas-Göran, Historiedidaktikens teori i Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red), Historien är nu, 
Studentlitteratur, Lund 2004:45   
31 Klas-Göran Karlsson, Historiedidaktikens teori i Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red), Historien är nu, 
Studentlitteratur, Lund 2004: 47 
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En annan didaktiker, Karl-Ernst Jeisman, framställer nedan nämnda fyra definitioner vad 

avser historiemedvetandet. 32

a)Historiemedvetande är den ständigt närvarande vetskapen om att alla människor och alla 
inriktningar och former av samliv som de skapat existerar i tid de vill säga de har en 
härkomst och en framtid och utgör inte något som är stabilt, oföränderligt och utan 
förutsättningar.  
b)Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, förståelse 
för nutiden och perspektiv på framtiden. 
c)Historiemedvetande är hur dåtiden är närvarande i föreställning och uppfattning. 
d)Historiemedvetande vilar på en gemensamförståelse som baseras på emotionella 
upplevelser. Den gemensamma förståelsen är en nödvändig beståndsdel och 
upprätthållande av mänskliga samhällen.    
 

Det viktigaste när det gäller Jeismans definitioner är att historiemedvetande måste hänga ihop 

i tid och rum. Man måste se ett sammanhang över tiden och kunna tolka det skrivna utifrån 

förståelse för det förflutna med ett framtidsperspektiv. Vidare är begreppet närvaro ett 

nyckelbegrepp. Med detta menas att om inte både historien och tidsperspektivet är närvarande 

kan inte processen fungera.33  Enligt Ammert, som ger två exempel på tre av Jeismans 

definitioner från historieböcker på grundskolan, är det svårt att hitta något som passar in på 

Jeismans definitioner. Följande är exempel på första och andra definitionen.   

 
Vad ska hända med de palestinska flyktingarna - särskilt de som 1948 flydde från Israel? 
Vad ska ske med de judiska bosättarna (140 000 personer) som slagit sig ner i befästa byar 
på ockuperat område på Västbanken? Och vad ska ske med östra Jerusalem som 
Palestinierna vill ha som sin huvudstad, men som Israel benhårt vill ha ensamrätt till?34  

 

Uttryckssätten hänvisar till dåtid och nutid men för även tankarna till framtiden.  

 

Vad avser Jeismans tredje ansats anger Ammert ett citat ur levande Historia: Mellan Tyskland 

och Sovjetunionen låg en rad små stater som snart skulle malas sönder i ett storkrig35.  

Genom ett efterhandsperspektiv talar man i nutiden om vad som ska ske i framtiden. 

Historiskt futurum, efterhandsperspektivet måste finnas med för att läsaren ska kunna få 

perspektiv på dåtid, nutid och framtid.  

 

 

2.3 Historiemedvetande i skolans värld 

                                                 
32 Ammert, Niklas, Finns då (och) nu (och) sedan? Uttryck för historiemedvetande i läroböcker för grundskolan i 
Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red), Historien är nu, Studentlitteratur, Lund 2004:280  
33 Ibid  
34 Ibid s. 281 
35 Almgren, Bengt m.fl., SO Direkt Historia 3, Bonnier Utbildning, Stockholm 1998:153 
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Det förekommer många diskussioner kring huruvida historiemedvetande kan formas i skola 

och i undervisningen men även om det ska forma historieundervisningen. Historiedidaktikern 

Bernard Erik Jensen skriver att historiedidaktiken har förändrats och att historiemedvetande 

inte enbart hör hemma i skolans värld utan att individen tillgodogör sig ett historiemedvetande 

även inom andra livssammanhang.  Den kan bland annat skapas inom familjen, bland vänner, 

via reklam, filmer, religiösa, kulturella och politiska rörelser. Bernard Eric Jensen menar 

således att det är av vikt att skolan tar hänsyn till elevernas individuella egenskaper och 

bakgrund och breddar undervisningen. Annars riskerar skolan att eleven tappar intresset för 

undervisningen och ämnet i allmänhet. Han skriver att skolans historieundervisning måste ha 

ett mer uppenbart bruksvärde än vad som är normen i dagens skola. 36  

 

Enligt vissa forskare utvecklas historiemedvetandet genom att läraren undervisar utifrån ett 

historiemedvetande perspektiv. Samhällskunskapsläraren David Mellberg skriver att i dagens 

skola finns många elever med multietnisk bakgrund och därför borde läraren utveckla deras 

historiemedvetande. Läraren måste med andra ord ta hänsyn till elevens egen historia och utgå 

från den. Mellberg skriver att Mötet mellan lärare och elev i klassrummets 

historieundervisning kan betraktas som mötet mellan två historiemedvetanden. [… ]Om 

läraren och eleven tillhör olika historiekulturer minskar ytorna för spegling av 

historiemedvetande hos eleven.37 Om läraren inte tar hänsyn till elevens egen historiekultur 

minskar elevens intresse för ämnet.  Mellberg syftar även på den genealogiska historien och 

menar att den är retrospektiv och letar sig rätlinjigt tillbaka från nuet för att tillfredsställa 

särskilda intressen och behov hos individer och kollektiv. Vidare hänvisar Mellberg till Klas-

Göran Karlsson och att denne menar att all medvetandegörande bör utgå från individens 

livssituation.  

 

Högskolelektorn Christer Karlegärd skriver om den historiska berättelsen i undervisningen. 

Han hänvisar även till en tysk teoretiker som heter John Rusen som delar in berättelsen i fyra 

delar. För det första menar Rusen ska berättelsen hjälpa eleven att uppnå ökad trygghet i den 

förvirrade nutiden. Rusen menar att det finns berättelser som hjälper eleven att ta över 

traditioner, så att individen känner sig tryggare. Därefter menar han ska eleverna möta och 

utarbeta egna sedelärande berättelser.  För det tredje ska eleven genom berättelser möta 

                                                 
36 Karlegärd, Christer och Karlsson, Klas-Göran (red) Historiedidaktik, Studentlitteratur, Lund 1997:49  
37 Mellberg, David Det är inte min historia. En studie av historieundervisning i ett multietniskt samhälle i 
Karlsson, Klas-Göran och Zander, Ulf Historien är nu, 2004:321 
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alternativa perspektiv på historien. Alltså de ska förstå att historien har alternativa 

förklaringar.  För det fjärde menar Rusen är det viktigt att den genetiska berättelsen som ska 

knyta samman då, nu och framtiden. Denna form av berättelse ska ge individen känslan av 

trygghet då denne förstår att allt kan förändras. Den är viktigt för att utveckla elevens 

historiemedvetande och ger individen a idea of change. 38

 

Vidare refererar Karlegärd även till John Fines som anser att det är lärarens uppgift att 

utveckla ett historiemedvetande hos eleverna. Han är dock emot att teoretisera och menar att 

det är viktigt att eleven förstår berättelsen och lyssnar hänfört till den. Han är även mån om att 

eleven ska se berättelsen som en rekonstruktion av det förflutna. Medan han berättar lägger 

han in olika förklaringar som visar att berättelsen är en tolkning. Han menar även att det är 

viktigt hur berättelsen framförs, berättelsen ska alltså framföras med inlevelse. Dessutom ska 

berättelsen avslutas på ett sätt som sätter igång nya tankeprocesser hos eleverna så att de, när 

de går därifrån, tänker på berättelsen och möjligtvis diskuterar den med andra.   

 

Det är även många som har kritiserat historiemedvetandets inträde i historiedidaktiska fältet 

och en av dessa är historikern Joachim Rolhlfes. Han menar att teorin har en svag och 

innehållslös klang. Han är dock inte motståndare till att teorin har omformat det 

historiedidaktiska fältet utan menar att det är ämnet historia som ska vara centralt och inte 

teorin i sig. Vidare skriver Jensen att det i Danmark är många lärare som är motståndare till 

historiemedvetande eftersom det inbjuder till integration mellan ämnet samhällskunskap och 

historia. Den inbjuder även till ett ifrågasättande för den inrättade skillnaden mellan de båda 

ämnena. 39

 

Universitetsadjunkten Niklas Ammert menar däremot att det är viktigt att läroboken 

domineras av ett historiemedvetande då läroboken står för en stor del av undervisningen. 

Lärobokens funktion är att förmedla innehåll och funktion till läsarna. Enligt Ammert 

påverkas läroböckerna av politiska, pedagogiska och vetenskapliga krav och trender vilket i 

sin tur påverkar undervisningen och eleverna. Vidare anser Ammert att läroboken formar 

individens syn på dåtid, nutid och framtid och att den därmed är en del av elevens 

                                                 
38Karlegärd, Christer Den historiska berättelsen I Karlegärd, Christer och Karlsson Klas-Göran Historiedidaktik 
Studentlitteratur, Lund1997:150  
39 Ibid s. 50 
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socialisationsprocess. Detta beror på att läroboken formar elevens tolkning av, kunskaper om, 

förståelse för och syn på historia i både ett kort och långt perspektiv.  

 

2.4 Medborgare 

Begreppet medborgare som vi förstår det i dagens samhälle växte fram i samband med den 

franska revolutionen och i samband med att demokratin växte fram. Idéer kring 

medborgarskapet diskuterades vidare under 1800-talet i samband med att upplysningens idéer 

växte fram men även i anknytning till att ideologier börja utvecklas. Man ville integrera all 

individer i samhället. En individ som är medborgare i samhället har rätt till allt som samhället 

erbjuder och förvägras inget, varken utifrån exempelvis kön, social status eller 

funktionshinder. Vidare grundar sig medborgarskapet på en juridisk relation mellan stat och 

individ 40 och är således knutet till vissa skyldigheter och rättigheter som en stat och individ 

innehar gentemot varandra.  De skyldigheter som en individ har är bl.a. att betala skatt, följa 

landets lagar och delta i samhällslivet. I gengäld är staten skyldig att erbjuda individen 

fullständiga rättigheter i samhälle såsom yttrandefrihet, sociala rättigheter och rätten att delta i 

det politiska livet.41

 

Under 1800-talet hade ordet medborgarskap en helt annan innebörd än det har i dagens 

samhälle. Det kan konstateras att medborgarskapet under 1800-talet främst innehades av 

mannen som förvaltade egendom och hade politiska rättigheter. Kvinnor däremot hade inte 

rätt att förvalta egendom, delta i politiska livet eller fackföreningar osv. och hade följaktligen 

inte samma rättigheter som männen. Utöver könskillnader vad avsåg kvinnors rättigheter som 

medborgare fanns även medborgarskapsskillnader individer emellan. Dessa skillnader utgick 

från civilstånd samt klass- och generationstillhörighet. 42  

 

3. Kvinnorörelsen och kvinnans rättigheter och skyldigheter 

Under franska revolutionen uppkom nya tankar om alla individers lika värde. I samband med 

denna uppkom den moderna feminismen med betoning på kvinnans fullständiga 

                                                 
40 Florin, Christina och Kvarnström, Lars (red), Kvinnor på gränsen till medborgarskap genus, politik och 
offentlighet 1800-1950, Uppsala universitetsbibliotek 2001:13    
41 Ibid s. 15    
42 Ibid s. 17-18 
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medborgerliga rättigheter.43 En diskurs angående att alla medborgare skulle vara lika mycket 

värda samt att alla skulle ha rösträtt uppstod. Människor började alltmer tala om kvinnans 

rättigheter som fullständig medborgare i samhället.44  

    

Den första kvinnorörelsen uppstod i England. Kvinnorörelsen i sig bestod av flera rörelser 

som hade olika krav. De ställde olika krav som bl.a. berörde äktenskapet, familjen, olika 

utbildningsområden, yrkesliv och politik. I samband med kvinnorörelsens bildande hade det 

inom borgar – och mellanskikten uppstått ett ”överskott” på kvinnor. Dessa var de kvinnor 

som förblev ogifta. Ett försörjningsproblem uppstod för de ogifta kvinnorna vilket i sin tur 

föranledde att den befintliga genusordningen i samhället rubbades och att samhället i sig 

måste förändras. Eftersom det inte var möjligt för kvinnor att bli självförsörjande enligt lag 

måste lagstiftningen ändras. Kvinnorörelsen vände sig även till gifta kvinnor. Det fanns lagar 

som föreskrev att mannen var ansvarig för kvinnan när de var gifta samt att han hade rätt att 

bestämma över sina barn och sin frus förmögenhet och lön. Målet för kvinnorörelsen var att 

hela samhället skulle omvandlas till det bättre genom att kvinnans ställning modifierades. Det 

fanns då inte heller någon tydlig gräns angående vad som var respektabelt arbete för en 

kvinna. Med tiden släpptes allt fler kvinnor in i arbetsmarknaden och kvinnans roll började 

sakta förändras.45   

 

4. Analys  

Analysens struktur 

I analysen ligger fokus på vilka roller samhället tillförde kvinnan inom arbetslivet, hemmet 

och utbildning samt hur kvinnoemancipationen framställs. Läroböckerna analyseras både 

utifrån historiedidaktikern Jeismans definition av teorin historiemedvetande och Yvonne 

Hirdmans teori kring de stadier som kvinnohistoria har genomgått. Jag kommer att ta upp de 

delar där man beskriver kvinnan och hennes roll i samhället och analysera huruvida texterna 

går att relatera till Jeismans definition av historiemedvetande eller inte. Vad avser Yvonne 

Hirdmans teori har jag i läroböckerna tittat på hur kvinnan framställs enligt perspektiven 

osynlig, och, hur och genushistoria. När författarna skildrar kvinnans roll och ställning 

                                                 
43 Caine, Barbara & Sluga, Glenda, Europas historia 1780-1920: ett genusperspektiv. Natur och Kultur, 
Stockholm 2003:20 
44 Vammen, Tinne, Rösträtt till kvinnor i Dunkelberg-Janupp, Birgitte, Hirdman, Yvonne och Florin, Christina, 
Kvinnohistoria. Utbildningsradion, Stockholm 1992:172  
45 Ibid s. 172 -173 
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skildras även mannens roll och ställning? Integrerar författarna kvinnan med den övriga 

historien?  Får läsaren insyn i varför kvinnans roll och ställning var underställd mannens i 

samhället under perioden 1789-1925?  Får läsaren insikt i hur kvinnans ställning förändrades 

under perioden 1789-1925?  

 

4.1 1970-talets läroböcker 

4.1.2 Två sekler; Lärobok i historia för gymnasieskolan  

I boken skildras bl.a. de reformer som genomfördes under Oskar 1:s regeringstid på en sida 

och avslutar med att beskriva att kvinnan var omyndig ändå långt in på 1800-talet. 
 

När hon gifte sig, blev mannen hennes förmyndare. Liberalerna förklarade att kvinnan var 
mannens jämlike, och denna åsikt förfäktades av bla Frederika Bremer som stred för 
kvinnans rätt i sin roman ”Herta”. År 1858 bestämdes det att en ogift kvinna skulle bli 
myndig vid 25 års ålder, och 1884 sänktes kvinnans myndighetsålder till 21 år eller samma 
som för mannen. Från 1870 fick kvinnan också avlägga studentexamen och studera vid 
universitet. Kampen för kvinnoemancipationen skulle ta tid i Sverige. Först på 1920-talet 
blev kvinnan formellt likställd med mannen i ekonomiska frågor och fick rätt att söka de 
flesta statliga ämbeten46.  

 

Här förekommer inget genusperspektiv utan kvinnan skildras enbart utifrån ett och- 

perspektiv. Förändringar som gäller kvinnans offentliga liv ses som ett tillägg till de reformer 

som skedde under Oskar I regentperiod och inte som en självklar del av 

samhällsförändringarna med anledning av att kvinnan inte var jämlik männen överhuvudtaget. 

Författarna har integrerat texten om kvinnans frigörelse med annan information som berör 

ekonomiska förändringar men författarna utvecklar inte hur den förändrade ekonomiska 

strukturen hörde ihop med kvinnans utökade rättigheter. Angående historiemedvetande saknas 

det både ett tydligt sammanhang mellan de olika årtalen och därmed ett då-, nu- och 

efterhandsperspektiv i texten vilket medför att läsaren inte får insyn i framtiden. Detta är 

enligt Ammert viktigt för ett fullständigt historiemedvetande perspektiv. Författaren räknar 

enbart upp årtal som var relevanta för kvinnans ställning men problematiserar inte dessa 

utifrån ett genusperspektiv. Varför skedde alla de här reformerna? Hur kom det sig att 

kvinnans ställning ändrades? Svar på dessa frågor ges inte i texten. Det går dock att utläsa att 

kvinnans möjligheter i det offentliga livet successivt förbättrades.  

 

                                                 
46 Hildingson, Lars, Kjellin, Gunnar, Westin,T, Gunnar och Åberg, Alf, Två sekler. Bokförlaget Natur & Kultur, 
Stockholm 1972:144 

18 



Följande framkommer om Code civil:  
Nu fullbordas också den nya lagboken (s 28), ”Code Civil” (färdig 1801; trädde i kraft 
1804) även kallad ”Code Napoleon”. Frankrikes första och i huvudsak ännu gällande 
landslag. I denna fastslås jämlikheten inför lagen och religionsfriheten…47

 
Code civil innebar en stor förändring för kvinnans ställning efter franska revolutionen. Trots 

detta skildras inte lagens betydelse för kvinnan utan enbart vad den innebar för samhället. 

Kvinnan osynliggörs i den här delen av texten. Författarna har delvis ett 

historiemedvetandeperspektiv genom att ta upp att Code civil var den första franska 

landslagen, och också den som fortfarande gäller, men förklarar inte hur den påverkade landet 

vad avser jämlikhet inför lagen vad gäller män och kvinnor, olika samhällsklasser osv. I 

ovannämnda citat framkommer att jämlikhet för alla individer fastslogs, men var det verkligen 

så?  Och om inte alla individer var jämlika, vad är förklaringen till det? Om däremot samtliga 

invånare var jämlika, vad är grunden till den slutsatsen? En självklar fråga som följer är 

därför: Innebar införandet av Code civil att samtliga invånare erkändes som medborgare 

oavsett invånarens fysiska/psykiska tillstånd, civilstånd, köns-, klass- eller 

generationstillhörighet? 

 

 Under ett kapitel som skildrar Europas småstater beskrivs hur arbetarna i Sverige starkt 

revolterade under tidigt 1900-tal t vilket föranledde en omedelbar reaktion från regeringen 

som var rädd för att revolten skulle leda till uppror. 
Den nya regeringen framlade omedelbart förslag om att kvinnorna skulle få rösträtt och 
att båda kamrarna skulle väljas enligt principen om allmän och lika rösträtt. Förslaget 
förkastades av den konservativa majoriteten i första kammaren. […] I november rådde 
det upprorsstämning i Stockholm. Arbetarna krävde i stora demonstrationer en 
socialistisk regering och republik. I all hast framlade regeringen åter förslag till reform 
av rösträtten, nu än mer radikala. Under intryck av händelserna både i Sverige och i 
Tyskland vågade första kammaren inte stå emot längre utan röstade igenom förslaget 
för lagen.48

 

Författarna skildrar demokrati men beskriver inte vad som föranledde att regeringen lade fram 

förslaget om att kvinnor skulle få rösträtt. Det framgår inte om kvinnor eller andra i samhället 

agerade för att kvinnor skulle bli medborgare utan enbart att arbetare agerade för sin sak. Det 

finns därmed inget beskrivet sammanhang mellan revolten och förslaget att kvinnor skulle få 

rösträtt. Vidare har det i boken skrivits om demokratier49 och deras utveckling men vid en 

helhetsanalys av boken framkommer att skildringen av kvinnors ansträngningar avseende att 

                                                 
47 Ibid s. 42 
48 Ibid s. 260 
49 Ibid s. 232 
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erkännas som medborgare hamnar i skymundan. I denna undersökning har samtliga delar i 

boken där kvinnan skildras tagits upp. Författarna beskriver inte djupgående hur rösträtten för 

kvinnan genomfördes. Kvinnans kamp för att få rösträtt skildras inte och kvinnans i samhället 

beskrivs ofta som lösryckta fragment tagna ur historiens sammanhang. Vad avser närvaron av 

teorin historiemedvetandet och genusperspektivet, i de delar som skildrar kvinnans historia, är 

dessa låga.  

 

4.1.3 Historia i centrum och periferi, del 2 och 3  

I boken nämns Code civil: 
Men med Napoleon triumferade också söderns auktoritära familjerätt. Kejsaren 
bevarade medvetet de gamla könsrollerna i lagtext som ” En äkta man är skyldig att 
skydda sin hustru, en hustru att lyda sin man. Gift kvinna är ej kompetent att sluta 
avtal. Hustrun har rätt att begära skilsmässa för mannens otrohet, endast om denne 
för in en stadigvarande älskarinna i familjens hushåll”. … Än idag utgör de fem stora 
lagverken, av vilka code civil är mest känd, grunden för lagarna i nästan alla 
romanska länder i Europa och Sydamerika liksom i de franska kolonierna.50  

 

Här skildras Code Civil och vad den innebar för kvinnan. Kvinnan skildras inte utifrån ett 

varför-perspektiv utan enbart hennes faktiska omständigheter skildras. Det är möjligt att 

relatera citatet ovan till Jeismans andra tes då författaren kopplar till dåtiden, genom att 

först förklara att den auktoritära familjestrukturen och könsrollerna bevarades för att sedan 

relatera detta till framtiden.  

 

Även drottning Viktoria och prins Albert beskrivs och att det var genom honom som 

England blev ett rikt land och framgångsrikt land.  
Till följd av sin större intelligens och sin starkare personlighet utövade prinsgemålen 
Albert ett starkt inflytande över drottningen, men att mannen dominerade över sin 
hustru var ju dåförtiden bara i sin ordning. Viktoria kom att stå som en samlande 
gestalt för hela det brittiska världsväldet, trots att hon egentligen inte hade något 
nämnvärt direkt inflytande på en engelska poltiken som ju avgjordes i parlamentet.51  

 

Här är det emellertid möjligt att skönja ett tidsperspektiv som kan återkopplas till dagens 

samhälle men även till Jeismans andra ansats som innebär att läsaren ska kunna skönja ett 

tidsperspektiv och koppla till de tre tempusformerna. Vidare skildrar författarna att det 

under 1800-talet var vanligt att kvinnan dominerades av sin make vilket sedan blev ovanligt 

under 1970-talet.  

                                                 
50 Graninger, Göran och Tägil, Sven, Historia i centrum och periferi del 1. Esselte Studium Uniskol, Lund 
1975:39 
51 Ibid s. 150 
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Vidare har kvinnans sociala situation under industrialismen skildrats i en essä. Även i det 

här fallet ses kvinnan som ett tillägg och författarna problematiserar inte hennes situation.52 

Drottning Viktoria representerar det svaga könet och tillfördelas en modersroll genom att 

ses som rikets ytliga samlande gestalt medan hennes make ses som den logiska och 

intelligenta. Så fastän en kvinna, i det här fallet drottning Viktoria, innehade en hög politisk 

ställning tillfördelades återigen mannen rollen som den egentliga regenten. Därmed anses 

kvinnan återigen vara ett osynligt komplement i historien och som ett och-tillägg.  

 

Vidare skildras kvinnans sociala situation i Sverige under 1800-talet i ett separat kapitel. Där 

framkommer att kvinnan och mannen lydde under olika moraliska och juridiska lagar. Vidare 

skildras även hur kvinnans situation såg ut men läsaren får inte insyn i varför hennes ställning 

var underställd mannen. Detta skildras enbart utifrån ett faktafyllt perspektiv. Författarna har 

försökt att skildra kvinnans situation och dra jämförande paralleller till mannen men ett 

varför- perspektiv framkommer inte och som följd därav inte heller ett genusperspektiv. 

Vidare integreras kvinnan inte med den övriga historien vilket och hon skildras därmed 

utifrån ett och-perspektiv. Det går även att konstatera att kvinnoemancipationen inte beskrivs 

överhuvudtaget och därmed osynliggörs fullständigt i läroboken. Vidare osynliggörs kvinnan 

fullständigt i del 3 av denna lärobok fram till perioden 1929. 

 

4.2 1980-talets läroböcker 

4.2.1 Historiens huvudlinjer 2B  

I samband med franska revolutionen föddes ett nytt samhälle byggt på större jämlikhet mellan 

människorna och ökat politiskt inflytande för medborgarna. Från Frankrike spreds dessa 

idéer ut över Europa. Där lade de så småningom grunden för en ny epok: demokratins epok.53

 

Detta kan återkopplas till Jeismans första och sista kategori avseende att historiemedvetande 

ständigt ska vara närvarande vid beskrivande av hur samhällsutvecklingen påverkar alla 

individer i samhället och att samhället inte är statiskt men föränderligt över tid och rum. Även 

emotionella upplevelser är viktiga för att samhällen ska bildas. Detta kan läsaren se i den här 

                                                 
52 Ibid s. 178 
53 Brolin, Per-Erik, Dannert, Leif och Holmberg, Åke Historiens huvudlinjer 2B. Almqvist & Wiksell, 
Stockholm 1980:14 
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texten genom att författarna skriver att demokratins idéer spreds från Frankrike till övriga 

delar av världen. Allting kan förändras. I citatet används begreppen ”människa” och 

”medborgare” vilket kan tolkas som att det omfattar samtliga invånare i samhället oaktat 

individens civilstånd, klass-, kön- eller generationstillhörighet. Dock osynliggörs bland andra 

kvinnan utifrån ett historiemedvetande perspektiv då det inte finns en koppling till hur idéerna 

som spreds från Frankrike till övriga Europa påverkade exempelvis kvinnans ställning. Det 

faktum att kvinnans situation förblev oförändrad fram till ungefär 1923-talet i ett flertal länder 

framställs inte heller.  

 

På sida 29 framkommer att den kraftiga befolkningsflyttningen från byar till städer hade sin 

grund i att samhällsstrukturen förändrades och att industrier etablerades. Författarna skriver 

att även kvinnor och barn utnyttjades. Hur det faktum att kvinnor utnyttjades påverkade deras 

framtida ställning i samhället skildras inte vilket jag menar innebär att denna del inte är 

skriven utifrån ett historiemedvetande och genusperspektiv. Vidare framställs kvinnan som 

passiv och ses som tilläggets historia då det faktum att hon utnyttjades inte problematiseras.  
Emigration, urbanisering och industrialisering gav nytt eftertryck åt kvinnornas krav på 
likställighet. I jämförelse med männen emigrerade färre kvinnor, men fler flyttade från 
landsbygden till städerna, som därför fick ett ovanligt stort kvinnoöverskott. Andelen ogifta 
kvinnor växte, och därmed också kvinnornas tryck på arbetsmarknaden. Kvinnorna ryckte fram 
inom industrin.54

 

Det framkommer att det var samhällsomvandlingen i stort som förändrade kvinnorollen och 

kvinnan och kvinnokampen synliggörs. Läsaren får svar på varför kvinnornas tryck på 

arbetsmarknaden ökade och varför samhällets tvingades ge efter för kvinnans krav på lika 

rättigheter. Antalet kvinnor som emigrerade var fler än männen vilket ledde till ett 

kvinnoöverskott. Kvinnornas tryck på arbetsmarknaden ökade på grund av att andelen ogifta 

kvinnor ökade. Detta i sin tur ledde till att kvinnor som enskilda individer och grupp började 

kräva högre lön och ville frigöra sig. Kvinnorna ryckte därefter fram inom industrin. Vidare 

kopplar författaren även till industrialismen som ses som en samhällsförändring i sig och som 

bidrog till att förändra samhällsstrukturen och kvinnans roll i samhället. Samhällsstrukturen 

anses inte vara statisk utan föränderlig beroende av tid och rum. En kedjereaktion 

framkommer; samhället förändras i och med industrins ankomst, kvinnor tar större del av det 

offentliga livet vilket leder till att samhällsstrukturen i sig förändras ytterligare i och med 

kvinnans ökade krav och tryck på arbetsmarknaden. Detta är skrivet utifrån ett 

                                                 
54 Ibid s. 95 
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genusperspektiv för att läsaren får insyn i hur samhällsstrukturen utvecklades och hur detta 

påverkade kvinnans rättigheter.  
 

 Likalönsprincipen blev inte lagfäst förrän 1919. Drivkraften bakom denna framryckning 
var samhällsutvecklingen i stort. Men dessutom bildade kvinnor kamporganisationer för att 
driva sin sak.[…] Men Sverige liksom hela världen för övrigt var efter första världskriget 
kraftigt mansdominerat.55   

  
Här kan läsaren skönja Jeismans definition av den första och andra tesen. Först skildrar 

författaren att det var samhällsutvecklingen som bidrog till att kvinnans ställning förändrades 

därefter kopplar han detta till det dåtida samhället under 1980-talet. Läsaren förstår att 

samhället inte utgör något som är statiskt utan kan förändras genom olika drivkrafter. 

Författaren skriver även att samhället var kraftigt mansdominerat men det vore intressant om 

han redogjorde för mansdominansens influens på kvinnans och mannens privata och 

offentliga liv.  

 

Författarna har även en bild på Marie Curie i sitt laboratorium men de skriver ingenting om 

henne förutom att makarna Curie fick nobelpriset. Här skildras ingenting om Marie Curies liv 

och man får ingen inblick i hur hon lyckades utbilda sig eller nå sin position. De skildrar 

heller ingenting om hennes man. Här förblir både kvinnan och mannen osynliga. 56 Vad gäller 

historiemedvetande kan jag inte se någon koppling till teorin.  

 

 

4.2.2 Nya Alla tiders historia  

I denna bok framkommer kort att kvinnan, i samband med industrialismens inträde, började 

dubbelarbeta och fick ett dubbelt ansvar genom att hon nu skulle arbeta både i och utanför 

hemmet. Sedan övergår litteraturen till att beskriva andra ämnen. Vid beskrivande av 

kvinnans inträde i arbetslivet relateras inte detta till hur eller om det påverkade kvinnans 

status i det privata och offentliga livet i relation till mannens. Följaktligen kan jag varken se 

en koppling till historiemedvetande eller genushistoriskt perspektiv. Vidare skildras 

kvinnotåget till Versailles med ett kort stycke relaterat till en bild i läroboken. Kvinnorna 

avväpnade soldaterna och 6000-7000 kvinnor tågade till Versailles för att tvinga kungen att 

förse Paris med bröd, detta med anledning av de ständiga höjningarna av brödpriset. 

Kvinnorna lyckades med att tvinga kungafamiljen att följa med till Paris. Man skriver vidare 
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att ”Kvinnotåget till Versailles” är den mest kända händelsen under Franska revolutionen då 

kvinnorna spelade den främsta rollen.57 Trots att detta är den mest kända händelsen under 

franska revolutionen där kvinnorna spelade främsta rollen beskrivs inte hur det kom sig att 

just kvinnorna agerade, om det var kvinnor från olika samhällsklasser, hur de gick till väga för 

att avväpna soldaterna eller hur landets invånare reagerade. Det framkommer inte heller om 

eller hur denna handling påverkade kvinnans roll i det framtida franska samhället. 

Beskrivningen av kvinnotåget beskrivs därmed inte utifrån ett genusperspektiv. Författarna 

försöker att fånga kvinnan i historien och synliggöra henne men med anledning av att 

beskrivningen av detta viktiga kvinnotåg enbart beskrivits under en bild, utan någon 

ytterligare förklaring i den löpande texten, framträder den vanliga kvinnan som ett och-tillägg 

till historien. Just med anledning av att kvinnor inte fick vara delaktiga i samhället borde det 

framkomma i läroboken vad detta kvinnotåg fick för följder och om det var ett självständigt 

agerande från kvinnornas håll. 

 

Man beskriver även hur samhället förändrades genom urbanisering och industrialisering och 

går kort in på vad detta innebar för kvinnan. Vidare förändrades landsbygden och 

bygemenskapen försvann. Kanske var det landsbygdens kvinnor som mest kom att sakna den 

gamla bygemenskapen.58 Här beskrivs kvinnan både som passiv och utifrån ett hur- 

perspektiv. Författarna beskriver att hennes liv blev enformigt i och med industrialiseringen 

men utvecklar inte detta påstående ytterligare. Dessutom beskriver de kvinnan på ett 

fördomsfullt sätt då författarna inte förklarar varför det kanske var kvinnor som mest kom att 

sakna den gamla bygemenskapen. Detta innebär att författarna beskriver kvinnan utifrån ett 

och- perspektiv då man enbart lagt till ett påstående om kvinnan för att synliggöra henne. En 

annan aspekt är att författarna inte skriver hur den förändrade samhällsstrukturen påverkade 

mannens sociala liv.  

 

Under rubriken Kvinnorna på sida 197 skildras Anna Maria Lenngrens råd till sin dotter om 

hur en kvinna ska bete sig.  
Med läsning öd ej tiden bort, 
Vårt kön så föga det behöver; 
Och skall du läsa gör det kort, 

att såsen ej må fräsa över. 
 

                                                 
57Almgren, Hans, Bergström, Börge och Löwgren, Arne, Nya Alla tiders historia. Liber, Stockholm 1989:170  
58 Ibid s. 196 
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Anna Maria Lenngrens råd till sin kära dotter visar den vanliga synen på kvinnan under denna 

tid. Hon ger henne rådet på ett ironiskt sätt. Kvinnan plats var i hemmet som maka och mor.59

 

Anna-Maria Lenngren betonar i sin dikt vikten av att dottern inte läser för mycket och blir 

intelligent för då fräser såsen över. Modern upprätthåller därmed kvinnans underordnade och 

husliga roll vilket senare går i arv innan cirkeln så småningom bryts. Detta kan relateras till 

Jeismans tredje kategori som innebär att skönja hur dåtiden är närvarande i ståndpunkter och 

tänkesätt. Den tredje kategorin handlar om att kunna skönja hur dåtiden är närvarande och 

detta ser man när författarna återkopplar till dagens samhälle. Genom att författarna skildrar 

Anna-Maria Lenngrens ord genom en dikt kan man se hur dåtiden gestaltas i föreställning, 

uppfattning och agerande även om hon ger detta råd på ett ironiskt sätt.  

 

Vidare skildras att även lagen diskriminerade kvinnor. Samtliga ogifta kvinnor hade en 

förmyndare och vid giftermål övertog maken förmyndarskapet. 1856 lagstadgades att ogifta 

kvinnor kunde bli myndiga vid 25 års ålder efter ansökan hos domstol. Med anledning av den 

ökade befolkningen och minskade giftermålsfrekvensen bland kvinnorna ökade antalet ogifta 

kvinnor. Liberalerna drev igenom att ogifta kvinnor fick samma rättigheter som män att 

bedriva hantverk, vilket visar på att författarna har utgått från ett genusperspektiv vad avser 

denna del.. Detta var en viktig reform för medelklassens kvinnor och kan kopplas till 

Jeismans första kategori då författarna beskriver att samhällsutvecklingen ledde till att både 

samhällsstrukturen och lagstiftningen ändrades.  Visserligen fastställs att förändringar skedde 

men det framgår inte mer ingående hur dessa påverkade familjelivet konkret och kvinnans roll 

i dåtidens samhälle. Författarna har skildrat vanliga kvinnor och vill visa att kvinnan med 

dessa lagar erhöll större frihet. Men återigen framgår inte vad dessa ändrade lagar innebar för 

kvinnans ansvarstagande och hennes roll i familjelivet vilket innebär att kvinnans situation 

skildras som ett och-tillägg. Med detta följer att genusperspektivet uteblir.  

 

Sedan fortsätter författarna att skriva att även kvinnor erhöll kommunal rösträtt 1862 men inte 

var valbara.60 Läsaren förstår återigen att kvinnan var underställd mannen men inte orsakerna 

till detta. Även här skildras kvinnan utifrån ett och- perspektiv då författarna övergår till att 

skildra annat utan att utifrån ett historiemedvetande perspektiv förklara varför eller hur det 
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gick till när kvinnor erhöll kommunal rösträttförklara. Även genusperspektivet uteblir och 

beskrivningen av kvinnans roll tas ur sitt historiska sammanhang då denna inte kopplas till 

dåtidens eventuella pågående förändringar i samhället gällande bland annat ekonomi.  

 

Vidare fortsätter författarna även med att skildra kvinnan och industrialismen. De skildrar hur 

kvinnans roll var under 1800-talet var och att hennes roll under industrisamhället inte längre 

framstod som lika viktig som under jordbruksamhället. Med jordbrukssamhällets upplösning 

förändrades kvinnans situation framförallt i städer och tätorter[…]. Detta innebar en 

begränsning av kvinnans gamla arbetsuppgifter.61 Här skildras kvinnans förändrade roll i 

samhället kopplat till industriella revolutionen. Denna förändring måste även ha påverkat 

mannen men det framgår inte på vilket sätt. Detta visar dock att kvinnans roll och situation är 

föränderlig men författarna utgår inte från ett genusperspektiv för att skildra detta.  

 

Författarna beskriver även vilka arbetsuppgifter kvinnor ur olika samhällsgrupper hade under 

industrisamhället. Medelklasskvinnorna kunde inte arbeta med vad som helst medan 

arbetarklasskvinnorna hade flera olika alternativ såsom trappstädning, städning av hem, piga 

osv. Medelklasskvinnan däremot kunde inte göra det eftersom de enligt den tidens idéer inte 

kunde ta vilket arbete som helst. En bror eller en gift syster fick försörja henne. Därefter 

fortsätter författarna med att skildra hur olika utbildningsvägar öppnades för unga kvinnor. De 

skildrar även hur kvinnor kämpade för rösträtt och att många olika partier var emot detta men 

att kvinnan ändå fortsatte att kämpa med propaganda skrifter och uppvaktningar.  I 

ovanstående utgår författarna från ett och-perspektiv när de skildrar kvinnans situation i 

samhället. De skildrar enbart hur kvinnans liv såg ut. Därefter fortsätter de med att skildra hur 

kvinnan nya utbildningsvägar öppnades för kvinnan och även hur de kämpade för lika 

rättigheter.    
I början av 1900-talet gällde kvinnornas kamp främst rösträtten. De politiska partierna i 
Sverige var inte så starkt engagerade för kvinnlig rösträtt, men kvinnorna kämpade vidare 
med demonstrationer, propagandaskrifter och uppvaktningar. […] 1918 -1921 fick 
kvinnorna allmän och lika rösträtt… 62

 

Även här skildras kvinnan ur ett och-perspektiv då författarna inte analyserar kvinnans 

situation utan enbart skildrar rösträtten. Man beskriver inte vad rösträtten innebar för kvinnan 

utan skildrar kort hur det gick till när kvinnan fick rösträtt. Vidare kan detta relateras till 
                                                 
61 Ibid s. 246 
62 Ibid 
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Jeismans andra kategori som innebär att historiemedvetande ska innefatta sammanhangen 

mellan dåtid, nutid och framtid. Läsaren inser hur förhållandet för kvinnan var under dåtiden, 

och hur kvinnorna fick rösträtt samt hur kvinnan påverkades av detta förhållande.  

 

4.3 1990-talets läroböcker 

4.3.1  I historiens spegel 

På sidan 161 skriver författarna under en bild ”Kvinnotåget mot Versailles den 5 Oktober 

1789”. Vidare skriver författarna att kvinnor demonstrerade till Versailles för att hämta 

kungen och drottningen.63 I kapitlets början skriver författarna om hur historieskrivningen har 

ändrats från att enbart skildra kvinnans historia till att skildra historien utifrån ett 

genusperspektiv. Vidare skriver de att ”Den biologiska skillnaden utgör själva grunden, men 

mest är det samhälleliga konventioner som avgör”. 64 De skildrar även att historien har 

förändrats till att även omfatta den vanliga människan.  Tidigare hade historien omfattat krig 

och kungar vilket föranledde att främst kvinnliga historiker alltmer började forska om 

kvinnan. Dock visade det sig i efterhand att det inte gick att bara lägga till information om 

kvinnor i historien och röra om. De teorier och analysmodeller som fanns måste omarbetas. 

Historien måste omarbetas. Vidare menar författarna att den historia som fanns och som 

handlade om män inte handlade om männen som män. Efterhand började forskare skriva om 

kvinnan utifrån ett genusperspektiv. Författarna skriver att detta är anledningen till att många i 

dag pratar om genushistoria och inte om kvinnohistoria. Här skildrar författarna hur 

historieskrivningen om kvinnan har förändrats utifrån kvinnans perspektiv och Yvonne 

Hirdmans teori om kvinnan.  

 

Författarna skildrar hur industrisamhällets framväxt påverkade kvinnans roll i samhället. De 

skriver om hur familjeidealet ändrades till att mannen sågs som försörjare men att detta inte 

överensstämde med arbetarklassens verklighet.  Kvinnor och barn i arbetarklassen arbetade.  

Vidare skildras att den industriella revolutionen även ledde till att kvinnor ur medelklassen 

ville ut och arbeta och tjäna sitt eget uppehälle.  Även befolkningsökningen ledde till att 

medelklasskvinnorna var tvungna att arbeta. Äktenskapsmönstren förändrades för 

medelklasskvinnorna, de hade dock inte samma försörjningsmöjligheter som kvinnor ur 
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arbetarklassen eftersom befintliga lagar utestängde medelklasskvinnorna från statliga tjänster, 

arbete inom hantverk och att utöva handel. Vidare skriver författarna att 1800-talets 

kvinnofråga kom att handla om kvinnans arbete. Författarna skildrar även att flera 

upplysningsfilosofer, exempelvis Voltaire, ansåg att kvinnan var underlägsen kvinnan.  

Författarna skildrar även markis de Condorcet och dennes uppfattning om att alla människor 

är lika mycket värda. Han säger att … antingen ska ingen medlem av den mänskliga rasen ha 

genuina rättigheter eller också ska alla ha dem; 65 Vidare skildras Olympe de Gouges och 

hennes uttalande att om en kvinna hade rätt att bestiga schavotten hade hon även rätt att 

bestiga talarstolen. Författaren fortsätter med att skildra Robespierre förbjöd de politiska 

kvinnoklubbarna. De skriver att det var om solidaritet mellan bröder/män som revolutionen 

kom att handla om. 66 Författarna nämner även Mary Wollstonecraft och hennes bok.  

Visserligen skildrar författarna kvinnans roll i samhället parallellt med mannens utifrån ett 

genusperspektiv men likväl skildras kvinnans situation enbart ytligt.  

 

Vad avser kvinnoemancipationen uppger författarna att idéerna om kvinnans frigörelse 

uppkom i samband med den ekonomiska och sociala utvecklingen under 1800-talet.  

Industrierna behövde arbetskraft, men bl.a. eftersom att medelklasskvinnorna enligt lag inte 

kunde arbeta inom industrin och inte heller kunde försörja sig ändrades de lagar som 

förhindrade dem att arbeta inom industrin. . Dessa förändringar skedde långsamt. Man gav 

inte mer än vad som var nödvändigt.67 Vidare skildras de lagar som förändrade kvinnans 

ställning. Dock fick kvinnan i Sverige inte inneha de högsta statliga ämbetena. Författarna 

skildrar även skillnaderna mellan norm och praxis. I samband med att kvinnor erhöll rösträtt 

erkändes de som ”fullvärdiga medborgare med lika värde och samma rättigheter som män”. 
68 Det paradoxala var emellertid att kvinnor i de övre samhällsskikten fortfarande var hemma 

och tog hand om barnen och hade ansvaret för hemmet. … - att en man skulle vara hemma 

från sitt arbete för att ta hand om barn var vid denna tid helt otänkbart. 6970 Normen i 

samhället blev den försörjande mannen med hemmafrun.  Vad avser kvinnoemancipationen 

och dess rötter så skildras denna generellt utifrån ett genusperspektiv då författarna hänvisar 

                                                 
65 Ibid s. 353 
 
67 Ibid s. 354 
68 Ibid.  
69 Ibid  
70 Ibid  
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samhällsförändringar till kvinnans och mannens ställning. Dock skildrar författarna 

kvinnoemancipationen enbart ytligt.  

 

Författarna skildrar även kvinnorörelsen och dess olika grenar. Det fanns en borgerlig och en 

socialistisk gren av kvinnorörelsen. Den borgerliga krävde främst rättigheter för att den ogifta 

kvinnan skulle försörja sig medan den socialistiska grenen krävde att kvinnan skulle både ta 

hand om familj, barn och jobba. Därefter skildras även olika kvinnoorganisationer, bl.a. 

Fredrika Bremer-förbundet. Försök hade även gjorts för att kvinnor skulle börja arbeta över 

klass-, parti-, nationalgränser och andra gränser i olika frågor. Detta gällde främst kvinnans 

rätt till abort och den gifta kvinnans rätt till arbete. Det var problematiskt för kvinnorna att 

arbeta och samarbeta över klassgränserna vilket föranledde att författarna ställer frågan om 

kvinnor, när de krävde jämlikhet med män, gjorde detta på alla områden och över 

klassgränserna. Det förekom en viss kluvenhet då frågor angående exempelvis barnpassning 

var ett problem. De borgerliga kvinnorna ställde sig frågan angående vem som skulle ta hand 

om barnen när kvinnor var ute i arbetslivet.  

 

Vidare skriver författarna att ”Länge hade dock arbetarna inget politiskt inflytande eftersom 

de inte hade rösträtt till de parlamentariska församlingarna”. 71 Här får läsaren intrycket av 

att arbetarna var män och författarna förtydligar inte vad de menar med ’arbetarna’, menar de 

alla som arbetade, arbetarklassen osv.? . Författarna har i kapitlet Den industriella 

revolutionen inte utgått från att individen har förändrat samhället. 

 

Generellt är avsnittet där läroboken skildrar kvinnan skildrat utifrån ett genusperspektiv. Dock 

har författarna placerat kvinnan i ett separat kapitel i boken vilket i sig medför ett och-

perspektiv men innehållet i detta avsnitt om kvinnan är, som tidigare nämnts, skildrat utifrån 

ett genusperspektiv. Detta är en nackdel då hon enligt Yvonne Hirdmans teori skall integreras 

med resten av samhällsutvecklingen. Vidare är det förvånande att författarna enbart kort 

skildrar Fredrika Bremer och Frederika Bremer-förbundet utan att fördjupa sig i detta ämne, 

då detta förbund konsekvent agerade för kvinnoemancipationen.  Dessutom osynliggörs 

kvinnan i resten av boken genom att hon inte integreras i de samhällsförändringar som 

beskrivs där. Visserligen skildrar författarna kort att Elfrida Andrée var den första 

telegrafisten, den lika arvsrätten för son och dotter, att även en gift kvinna kunde bli myndig 
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1921 72 och att Florence Nightingale organiserade den militära sjukvården vid svarta havet på 

uppdrag av regeringen73 i andra avsnitt men kvinnan integreras inte i dessa avsnitt utifrån ett 

genusperspektiv utan beskrivs separat. Vad avser att göra kopplingar till Jeismans fyra 

definitioner var detta inte möjligt eftersom författarna inte hade ett historiemedvetande 

perspektiv i meningsuppbyggandet. Dock beskrivs kvinnans historia i det moderna samhället i 

kronologisk ordning vilket underlättar för läsaren att se och förstå varför samhället 

förändrades såsom det gjorde. Vid skildringen av kvinnans historia framkommer dock tydligt 

att kvinnan inte ansågs vara medborgare i samhället med fullständiga rättigheter.  

 

4.3.2 Människan genom tiderna  

I denna bok har författarna under rubriken Kvinnornas roll inledningsvis skildrat kvinnans roll 

under den franska revolutionen. Det konstateras att Kvinnornas roll i revolutionen 

förmodligen är underskattad. De blev en starkt pådrivande revolutionär kraft. Det var under 

revolutionen som feminismen började ta form. 74   

 
Kvinnan är född fri och hennes rättigheter är desamma som mannens… Alla medborgare, 
män och kvinnor lika måste delta i lagstiftningen… Alla medborgare de må vara kvinnor 
eller män, inför lagen lika måste vara lika valbara för alla offentliga ämbeten… utan andra 
kriterier än förmåga och begåvning. Det skulle dröja länge innan kvinnorna nådde de mål 
som Olympe de Gouges uppställt. 75

 

Ovanstående citat kan återkopplas till Jeismans andra tes om att dåtid, nutid och framtid ska 

vara närvarande och att läsaren ska kunna se ett samband mellan dessa. Författarna skriver att 

kvinnor blev en stark revolutionär kraft och fortsätter med att beskriva hur Thèroigne de 

Mèricourt ledde kvinnotåget till Versailles. Hon beskrivs som en aktiv och beslutsam person 

som tog egna initiativ. Författarna beskriver vad Olympe de Gouges skrev om kvinnans 

rättigheter. Vidare skildrar författarna utifrån ett genusperspektiv genom att bland annat ta 

upp och problematisera Olympe de Gouges syn på kvinnans rättigheter. Författarna skildrar 

även kvinnorna som aktiva medborgare som ville förändra samhället för att kvinnan ska ses 

som en fullvärdig medborgare av samhället.    
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Författarna skildrar ett citat som Olympe de Gouges har skrivit och den kan relateras till 

Jeismans tredje tes då dåtiden ska vara närvarande i idéer och inställningar. Det är nya idéer 

som de Gouges har men läsaren kan ändå relatera dessa till dåtiden eftersom de var ovanliga 

för en person som levde under 1700-talet. Dessutom existerar dessa idéer i dagens samhälle. 

Hon var långt före sin tid. Vidare skriver författaren att det skulle dröja lång tid innan kvinnan 

nådde de mål som de Gouges hade ställt. Detta bidrar till att läsaren kan relatera detta citat till 

Jeismans andra definition av historiemedvetande. Läsaren får perspektiv på dåtiden, nutiden 

och framtiden.  

 

Vidare skildras hur Code civil påverkade kvinnan i det dåtida samhället. Denna text har 

författarna integrerat med texten kring Napoleons reformer. Författarna tar upp att denna lag 

inte gav arbetarna ett gott skydd och fortsätter med att skildra hur negativ denna lag var för 

kvinnan. De skriver att kvinnan fick det sämre ställt i samband med inträdandet av denna lag 

eftersom mannen blev hennes förmyndare, han fick rättslig myndighet över hustrun och barn, 

en regel som gällde in på 1970-talet.76 Här har författarna kopplat till dåtiden, nutiden och 

framtiden och därmed till Jeismans andra tes. De skriver att lagen ändrades och att kvinnan på 

det här sättet blev mer beroende av mannen. I och med att författarna skriver på det här sättet 

får läsaren insyn i hur samhället såg på kvinnan under dåtid, nutid och framtid. Det framgår 

även för läsaren att hon inte sågs som medborgare i landet, enligt dagens tolkning av 

begreppet medborgare. 

 

Författarna skildrar även att industrialismen innebar att kvinnans roll förändrades i och med 

att människor började flytta från byar. De menar att kvinnan ansågs vara viktigare under 

bondesamhället eftersom kvinnans arbete under industrialismen värderades lägre. Dessutom 

skapade detta ett dubbelarbete för kvinnan då hon måste sköta både hem och barn.77 Detta 

skildras enbart utifrån kvinnans perspektiv. Frågan som följer är; hur kom detta sig och hur 

förhöll sig kvinnorna till detta? Vidare integreras inte mannen som en motpol för att få fram 

ett varför perspektiv; Varför värderades kvinnans arbete lägre under industrialismen? Varför 

ansågs kvinnan vara viktigare under bondesamhället? Författarna skildrar inte kvinnan utifrån 

ett genusperspektiv utan enbart kvinnans situation skildras. Detta gör att kvinnan skildras 

utifrån ett hur perspektiv då hennes liv skildras utifrån ett eländesperspektiv.  
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Vidare skriver författarna att industrisamhället även öppnade nya dörrar för kvinnan. Kvinnor 

började arbeta inom post, telegrafi, sjukvård etc. Kvinnorna fick även jobb inom det privata 

näringslivet på olika kontor.78 Även här skildras kvinnan utifrån ett och- perspektiv och 

författarna skriver enbart för att synliggöra kvinnan. Hon integreras inte i resten av historien. 

Även att skråväsendet led mot sitt slut ledde till att kvinnans möjligheter ökade då 

utbildningsväsendet öppnades upp för kvinnorna. Författarna pekar dock på att det var 

skillnad mellan norm och praxis och att kvinnan ibland hade svårt för att komma in på 

högskolor då hon kom i andra hand efter de manliga studenterna. Boken skildrar att 

attityderna mot kvinnor ändrades långsammare än lagarna.79  Här beskriver författarna 

skillnaden mellan norm och praxis och att synen på kvinnan var densamma trots att lagarna 

hade ändrats. Detta innebär att fördomar kan finnas kvar i ett samhälle trots att lagar ändras. 

Detta kan läsaren koppla till Jeismans andra ansats om att individen ska kunna se ett 

sammanhang mellan då, nu och framtiden. Fördomar har en grund i ett speciellt tankesätt i 

dåtiden. Genom detta kan individen se framtiden. Läsaren kan även relatera detta till Jeismans 

tredje ansats där han menar att dåtiden ska finnas kvar i föreställningar och tankesätt. Här 

finns ju tankesättet kring kvinnan kvar och de ändrades inte trots genomförda lagar. Detta 

innebär att vissa föreställningar kring kvinnan kan finnas kvar i samhället trots att lagar 

ändras. Vad som dock tydligt framkommer i boken är att kvinnan hade skyldigheter mot 

staten men staten erbjöd i praktiken inte kvinnan fullständiga rättigheter i samhället. 

 

Författarna beskriver även olika lagar som gick igenom och som bidrog till att kvinnan 

rättsligt sett blev jämställd med mannen. Genom detta fick kvinnan lika arvsrätt som mannen 

och hon kunde även disponera över sin egen förmögenhet. Författarna beskriver här ytligt 

mannens överordnade rättigheter i relation till kvinnan. Dock går inte författarna in djupare 

på om eller hur lagförändringarna påverkade den rådande samhällsstrukturen och hur 

kvinnans ökade självständighet påverkade relationen mellan man och kvinna i det offentliga 

och privata livet.  

 

Författarna skildrar även Emmaline Pankhurst och hennes anhängare, suffragetterna. Sedan 

skriver de helt kort att kvinnan uppnådde rösträtt under 1900-talet. I en liten faktaruta frågar 

man sig: Vilken roll spelade kvinnorörelsen för kvinnans rättigheter? ... klart är att den 

kvinnliga rösträttsrörelsen haft en avgörande betydelse. I Storbritannien tog den sig 
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våldsamma former.80 Författarna fortsätter med att skildra den gifta kvinnans roll. Boken 

skildrar att gifta kvinnor i medelklassen hade andra krav på sig än de ogifta. Inom 

läkarvetenskapen började läkare och forskare alltmer lägga tyngdpunken på kvinnan som 

barnuppfostrare. Detta gällde främst inom medelklassen. Familjen var i centrum inom 

medelklassen och det var därför det ansågs att kvinnan skulle vara hemma och ta hand om 

familjens barn. Därefter kopplar författarna detta till att mannen hade högre lön då han var 

familjeförsörjaren, på den tiden pratade man om familjelön. Det var främst därför arbetarna 

ville ha högre lön. De ville att deras fruar skulle vara hemma.81 Familjelivet var viktigt under 

tiden. Här skildrar författarna kvinnan utifrån ett genusperspektiv då de skildrar kvinnans och 

mannens plats angående varför kvinnan var hemma och mannen ute i arbetslivet. Dessutom 

skildras varför mannens lön var högre än kvinnans.  Läsaren får inblick i den rådande 

ekonomiska strukturen. Här kan läsaren även se ett sammanhang mellan dåtid, nutid och 

framtid eftersom författarna nämner kvinnolöner och kvinnans och mannens plats i det dåtida 

samhället. Man får fram ett varför perspektiv. Läsaren får även insyn i kvinnans och mannens 

plats i det offentliga och privata livet.    

 

Under temat idyll och kris under 1920-talet skildras alla nya uppfinningar som uppkom och 

hur de påverkade samhället i stort. Henry Fords uppfinnande av bilen innebar många nya 

arbetstillfällen. Många kvinnor arbetade i industrin under kriget.  

 
Det arbetet hade givit kvinnor frihet och självständighet samtidigt som det höjt deras status 
i politikers och manliga medborgares ögon. Då männen kom hem efter kriget tvingades 
många kvinnor återgå till arbetet i hemmet. Men det nya industri- och affärsföretagen måste 
ha stora kontor och i kontoren fick många arbetsuppgifter, som sekreterare, assistenter etc. 
Dock fick de en underordnad ställning.82  

 

Författarna skildrar kvinnans ställning efter första världskriget. De beskriver att första 

världskriget innebar en större frihet för kvinnan samt att deras status höjdes i samband med 

första världskriget eftersom de kunde ta mannens plats i arbetslivet. Detta innebar även att 

kvinnan kunde komma ut i arbetslivet efter att männen hade kommit tillbaka. Denna frihet 

kvarstod dock med vissa förbehåll menar författarna då kvinnan endast fick inneha arbeten 

som gav henne en underordnad ställning och kunde relateras till hennes kön. De fick ju vara 
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assistenter, kontorister, sekreterare etc.83 Detta skildras utifrån ett genusperspektiv då man har 

ställt kvinnan och mannen mot varandra för att få fram ett svar på frågan hur kvinnans plats i 

samhället förändrades efter första världskriget.  

 

Författarna fortsätter med att beskriva hur uppfinningen av elektricitet underlättade kvinnors 

hemarbete avsevärt. Här anser jag att författarna utgår från ett och-perspektiv då de skriver att 

elektriciteten underlättade kvinnans hemarbete. De skildrar även kvinnan utifrån ett hur-

perspektiv då elektricitet förknippas med kvinnans hemarbete.   

 

4.4 2000-talets läroböcker 

4.4.1 Epos A och B kurs 

Under kapitlet Skandinavien 1905- 1914 skildras rösträtten i Danmark, Norge och Sverige. 

Författarna skriver att Norge var först med rösträttsreformen och att självständighetspolitiken 

innebar en risk för krig eftersom människor kände att de inte erkände deras fulla 

medborgerliga värde. Därför infördes allmän rösträtt för kommunalval för män 1896 och 1898 

infördes rösträtt för män i stortingsval. Även för kvinnor infördes rösträtten i två etapper. De 

fick rösträtt vid kommunalval 1910 och tre år senare fick de rösträtt vid stortingsval. I 

Danmark däremot skildras det att kvinnor och män tog de sista stegen mot full rösträtt 

gemensamt. Allmän och lika rösträtt vid kommunalval infördes 1907. År 1915 infördes 

samma förändring för landstingsval och folketinget.84 Författarna skildrar även rösträtten i 

Sverige och att män fick allmän rösträtt till andra kammaren men graderad till 

kommunalvalen alltså efter lön. Författarna skriver att kvinnan stod fortfarande utanför 

riksdagsvalen.85 När författarna skildrar den allmänna rösträtten skildrar de när män och 

kvinnor fick rösträtt och vad detta innebar för bägge parter. Men de skildrar inte detta utifrån 

ett varför perspektiv utan det är enbart fakta som de fokuserar på. Därför skildras inte detta 

utifrån ett genusperspektiv. Läsaren kan även koppla den allmänna rösträtten till teorin kring 

historiemedvetande. Författarna skriver: Varför kom Finland först med allmän rösträtt och 

Schweiz inte förrän 65 år senare?  86 Detta kan relateras till Jeismans andra kategori för att 

frågan gäller dåtiden, nutiden och framtiden. Läsaren måste känna till dåtiden för att kunna 
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förklara varför män och kvinnor inte fick rösträtt och jämföra skillnader. Denne måste även 

tänka utifrån ett framtidsperspektiv för att kunna redogöra för detta.  

 

Författaren fortsätter att redogöra för varför män och kvinnor inte fick rösträtt och skriver om 

vilka samverkande faktorer som bidrog till att kvinnan kunde få rösträtt. De skriver att en 

viktig faktor var utrikespolitiken och att kvinnorna i hög grad deltog i frihetskampen under 

krigen. Boken ger exempel på Norge och Finland. Under första världskriget gick kvinnorna in 

och tog över männens jobb på fabrikerna och i och med att kvinnan hade klarat av detta arbete 

så ändrades synen på kvinnan och hon fick rösträtt.  I USA, Storbritannien och Tyskland 

infördes kvinnlig rösträtt omedelbart efter kriget medan det i mellersta och södra Europa som 

var katolska länder inte infördes rösträtt förrän efter andra världskriget. 87   

 

Vidare skildras vad kvinnlig rösträtt innebar för politiken. Politikerna var tvungna att stärka 

kvinnans medborgerliga rättigheter inom andra områden. Ett exempel är att gifta kvinnor blev 

myndiga. 1923 infördes en lag som gav kvinnan bestämmanderätt över sin egendom. När 

kvinnan fick tillträde till politiken kunde de hävda mödrars och barns rättigheter. Exempelvis 

så röstade 60 procent av kvinnorna om förbud mot alkohol.88 Här framställs alltså hur kvinnan 

påverkade politiken.  Detta kan relateras till begreppet historiemedvetande och Jeismans 

andras ansats om att man ska kunna se dåtid, nutid och framtiden i ett samband. Författarna 

skriver: Vad betydde då kvinnornas nyvunna rösträtt för 20-talets politik? En effekt var att det 

i konsekvensens namn blev nödvändigt att stärka kvinnornas medborgerliga rättigheter.89 De 

beskriver kvinnans inträde i politiken och kopplar till mannen genom att förklara att kvinnans 

deltagande i politiken innebar att kvinnorna röstade för ett förbud mot alkohol. Det var 60 

procent av kvinnorna som röstade för ett förbud mot alkohol motsvarande 40 procent av 

männen. Detta innebär att det här är skildrat utifrån ett genusperspektiv för att läsaren till viss 

del får svar på frågan vilken påverkan kvinnorna hade på 20-talets politik. Det finns även en 

koppling till Jeismans andra definition av historiemedvetande då författaren ställer en fråga 

angående kvinnornas påverkan på 20-talets politik. Läsaren får ett framtidsperspektiv på både 

20-talets politik och kvinnans framtida medborgerliga rättigheter.  

 

                                                 
87 Ibid s. 446 
88 Ibid s. 470 
89 Ibid s. 470 
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Författarna skildrar även kvinnornas arbete i fabriker.90 De skriver att orsaken till att fler 

kvinnor började anställas berodde på att arbetsgivarna kunde ge dem lägre löner. Under 1830-

40 -talen var hälften av dem som arbetade på fabrik kvinnor. Männen fick ofta ledande eller 

övervakande arbetsuppgifter. Detta skildras utifrån ett genusperspektiv då författarna skriver 

att kvinnan var den avvikande. Mannen var normen eftersom denne fick högre lön och 

innehade de ledande arbetsuppgifterna. Arbetsgivare kunde utnyttja kvinnor och barn. 

Kvinnan var lättare att handskas med och hon fick därför lägre lön vilket innebar att mannen 

fick högre lön. Författarna fortsätter att skildra kvinnors och barns ställning under 

industrialismen. Det är även tydligt att kvinnan inte sågs som medborgare i sitt land då hon 

inte hade samma rättigheter som mannen som var överordnad kvinnan. 

 

Vidare skildras även Marx och Engels och kvinnornas villkor. Marx och Engels krävde att 

kvinnorna skulle uteslutas från fabrikerna för det skulle innebära en sann lycka för familjerna. 

Författarna problematiserar dock detta och ställer sig undrande till hur familjerna skulle klara 

sig enbart på männens löner som var låga. Kvinnorna hade heller inte makt att bestämma över 

familjens inkomst och mannen kunde göra vad han ville med sin lön. Här har författarna 

skildrat kvinnan situation utifrån ett genusperspektiv. Läsaren ges insyn i familjens livsvillkor 

och varför det var viktigt att kvinnans lön höjdes. Kvinnliga socialister hade anfört krav på att 

även mannen skulle ta del av hemarbetet och även ta ansvar för barnen. Författarna skriver att 

Denna för vår tid naturliga lösning diskuterade inte Marx och Engels ens som en möjlighet.91 

Läsaren kan relatera detta till Jeismans andra ansats angående då läsaren genom detta inlägg 

ser en skillnad mellan då nu och framtiden, och han/hon inser hur människorna tänkte kring 

det här ämnet i det dåtida samhället. Det var en skarp indelning mellan vad mannen och 

kvinnan skulle göra även inom hemmets väggar. Detta relateras även till ett genushistoriskt 

perspektiv. Genom inlägget ser läsaren skillnaderna mellan då och nu och författaren ger även 

insyn i Marx och Engels åsikter.  

 

Även Pierre Joseph Proudhon, ledare för det franska socialistpartiet, ansåg att mannen var 

överlägsen kvinnan och att kvinnans plats var i hemmet. Författarna fortsätter att beskriva 

Ferdinand Lasalle och dennes negativa inställning till kvinnoarbete. Han ansåg heller inte att 

kvinnor hörde hemma i politiken. Männen såg även kvinnan som en konkurrent till arbetet 

och de tyckte inte om att kvinnorna fick lägre lön eftersom de därmed sänkte männens löner. 
                                                 
90 Ibid s. 291 
91 Ibid s. 331 
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92 Även i det här stycket har man skildrat kvinnan utifrån ett genusperspektiv. Man får svar på 

många varför frågor såsom varför männen inte ville att kvinnor skulle arbeta.  Med 

ovanstående i åtanke kan man se att kvinnan inte sågs som en fullständig medborgare och att 

det fanns invånare som ville utesluta kvinnan ur det offentliga livet. Vidare får läsaren insyn i 

de diskussioner som rådde kring varför kvinnan inte skulle vistas i det offentliga livet och de 

svårigheter som dessa motarbetande krafter innebar för de som kämpade för kvinnans lika 

värde . Läsaren får ett svar på de förväntningar man hade på kvinnan och hur dessa krav 

påverkade hennes chanser till ett offentligt liv. Kvinnor anslöt sig heller inte till 

fackföreningar och detta kan ha haft flera orsaker, bl.a. att många kvinnor arbetade i hemmen 

och inte hade någon möjlighet att träffa andra arbeterskor. Man skildrar även skolreformen 

och vad den innebar för kvinnans del. Den innebar att alla skulle lära sig läsa och att 

människor i byar och mindre samhälle behövde anställa någon som kunde lära barnen att läsa. 

Alla ville inte vara med och betala detta och därför infördes en lag om att även småskolelärare 

skulle kunna undervisa. Då anställde man en kvinna från byn som kunde lära barnen att läsa 

och detta bidrog till att en lägre lön kunde utbetalas till kvinnan trots att hon utförde samma 

lön som en folkskolelärare.93 Det framkommer dock inte om folkskolelärare var manliga 

lärare. Författarna har skildrat detta utifrån ett varför perspektiv och ramat in det i ett större 

samhällsproblem.  

 

Författaren skriver att med industrialismen skapades nya ideal vilket bidrog till att 

medelklassen satte upp normerna för hur familjen skulle se ut. Under 1700-talet hade det 

uppkommit en tanke om att vissa delar av samhället skulle vara privata. Detta smittade även 

av sig på bönder och arbetare. Borgerlighetens ideal blev en man, en kapitalistisk man, som 

hade arbetat sig upp i samhället eftersom rationellt tänkande hade gjort sitt intåg. Problem 

skulle lösas på rationell väg.  Personlig framgång utan personliga blodsband var viktigt. 94 

Familjen ansågs vara den borgerliga mannens privatsak och den behandlade han som en 

ägodel. Den skulle visas upp för konkurrenter. Även hemmet skulle visas upp. Kvinnorna 

sågs som dekorationer. Hon skulle brodera, lära sig spela piano och måla akvareller. Idealet 

var att kvinnan skulle få så mycket utbildning att hon blev ett trevligt sällskap för mannen. 

Hon skulle även lära sig att sköta ett hushåll. Kvinnor ledde även välgörenhetsarbete. Många 

av kvinnornas initiativ ledde senare till att det bildades statlig och kommunal verksamhet. 

                                                 
92 Ibid s. 331-332 
93 Ibid s. 356 
94 Ibid s. 380 
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Kvinnorna fick på detta sätt även värdefull träning i politisk aktivitet och 

sammanträdesteknik. Här har författaren utgått från ett genusperspektiv och beskrivit hur en 

kvinna och en man skulle vara. De har beskrivit att mannen sågs som normen och 

medborgaren medan kvinnan var mannens prydnad. Författaren har likaledes beskrivit hur 

kvinnor sakta men säkert lärde sig att delta i det offentliga livet genom välgörenhetsarbete. 

Detta skedde alltså genom att de först var med på möten som enbart var lämpade för kvinnor.  

Vidare skildras Code civil och vad den innebar för kvinnans del. Författarna skriver att för 

kvinnans del innebar den att kvinnan skulle lyda sin man. Mannen fick ta ut skilsmässa så 

länge den var tillåten. Kvinnan fick dock enbart ta ut skilsmässa om mannen envisades med 

att ta in sin älskarinna i hemmet. Med tiden förbjöds skilsmässa helt och hållet.95 Sedan 

fortsätter författarna att på samma sida skriva att gifta kvinnor inte fick disponera över sin 

egen förmögenhet och att det var fadern som bestämde vem dottern skulle gifta sig med. Det 

var viktigt att familjen knöt släktband med rätt personer på grund av sociala och ekonomiska 

skäl. Kvinnans värde bestämdes av hur många pund hon förde med sig i hemgift. Kvinnorna 

och barnen var i behov av mannen. Författarna liknar detta beroende av feodalismens bönders 

och riddares beroende av sina herrar. Kvinnorna var tvungna att avge ett trohetslöfte när de 

gifte sig för att få rätt till försörjning och beskydd. En engelsk prästdotter skrev, att gifta sig 

var inte bättre än att bli slav. Hon vägrade därför att gifta sig. Många kvinnor vägrade att gifta 

sig på grund av att de såg en gift kvinnas status som förödmjukande.96 Under vissa rubriker 

har kvinnan skildrats utifrån ett genusperspektiv. Författarna har exempelvis skildrat hur 

mannen enligt borgerlighetens ideal skulle vara och därefter på nästa sida skildrat hur kvinnan 

skulle vara. Där har de ställt kvinnan och mannen mot varandra. Författarna har alltså skildrat 

det kvinnliga och manliga idealet och vad männen förväntade sig av kvinnorna. Kvinnorna 

skulle de också främst vara dekorationer för hemmet.97 Författarna har alltså utgått från ett 

genusperspektiv under den delen av texten. Först har författarna skildrat idealet för mannen 

och därefter har de skildrat kvinnoidealet under 1800-talet. Läsaren kan även skönja spår av 

historiemedvetande i texten kopplat till Jeismans tredje tes om att dåtiden ska vara närvarande 

i tankar och föreställning. Författarna skriver exempelvis att Familjen såg han som en del av 

sina personliga tillgångar. Den skulle kunna visas upp för konkurrenter och yrkesbröder.98  

                                                 
95 Ibid s. 382 
96 Ibid s. 383 
97 Ibid  
98 Ibid s. 381 
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När författarna skriver skildrar de i dåtiden och läsaren förstår att detta gällde under 

industrialismen.  

 

Vidare skriver författarna att det tog lång tid för de nya idealen att slå igenom eftersom den 

nya medelklassens män inte ville ge rättigheter åt andra än sig själva. 99

Längre fram skriver författarna utifrån ett genusperspektiv då de skriver att ”En dotter bör 

vara ute i offentligheten tre gånger i sitt liv: när hon döps när hon gifter sig och när hon 

begravs.  100 Detta skrev en schweizisk ämbetsman under 1800-talet.  Här skildras hur 

offentligt och privat uppkom samt kvinnans och mannens roll i samhället. Här skildrar 

författarna utifrån ett genusperspektiv då läsaren får insyn i kvinnans och mannens respektive 

roller och orsakerna till detta. Kvinnans och mannens ställning i samhället problematiseras. 

Detta kan även relateras till Jeismans tredje definition eftersom läsaren kan se hur dåtida 

föreställningar kring kvinnligt och manligt är närvarande i mannens tankar och 

föreställningar. Mannens tankar avspeglar tankarna kring manligt och kvinnligt under 

industrialismen. Författaren skildrar även kvinnan i samband med religionen och skriver att 

det gamla feodalsamhället påminde om industrialismens samhälle. De skriver att kvinnorna i 

de katolska länderna intensifierade sin relation till kyrkan medan männen tog avstånd från 

kyrkan.  Författarna skildrar att en känd nunna vid namn syster Rosalie hade så stort 

inflytande att hon kunde bestämma vilka som skulle sitta i den franska regeringen.101   

 

Under samma kapitel skildras kvinnans utbildningsmöjligheter under 1800-talet. Där ställer 

författarna frågan: Men vad skulle de ogifta medelklasskvinnorna leva på? 102 Därefter 

skildras kvinnornas utbildningsmöjligheter och arbetsmöjligheter som i början var att arbeta 

som guvernant. Efter en tid öppnades nya utbildningsmöjligheter för kvinnan. De första yrken 

som ansågs vara passande var antingen inom sjukvården eller som lärarinna. Dessutom 

skapade den nya utvecklingen nya arbetsmöjligheter för kvinnan såsom telegrafister och 

telefonister.  Vidare beskrivs hur Florence Nightingale bidrog till att sjuksköterskeyrket blev 

legitimt för kvinnor och att Elisabeth Garrett Anderson var en av de första kvinnliga läkarna. 

Elisabeth Garrett Anderson framställs som en stark person som trots alla odds lyckades bli 

den första borgmästaren.  

                                                 
99 Ibid s. 379 
100 Ibid 379 
101 Ibid 383 
102  

39 



4.4.2 Epok; Historia A  

I Epok skildrar man kvinnans situation under 1800-talet. Författarna menar att samhället var 

ett uttalat manssamhälle och att kvinnan hörde hemma i den privata sfären.103.  Vidare skildrar 

författarna gifta och ogifta kvinnors situation och fortsätter med att berätta om hur situationen 

förändrades.  De skriver att kvinnan var omyndig och att mannen var hennes förmyndare. De 

menar att en änka blev myndig när mannen gick bort och därför hade det lättare och var friare 

än en gift kvinna.104 Författarna skriver även att för att samhället skulle slippa ta ansvar för 

kvinnan och därmed försörja sig själv gavs hon alltmer frihet. Det var oron för ökade 

fattigvårdskostnader som föranledde att man genomförde reformer för kvinnan.  Författarna 

ger även en orsak till varför kvinnorna fick lägre lön. De skriver att:  

 
Genom att kvinnorna inte ansågs som familjeförsörjare, blev kvinnolönerna lägre än 
männens och de blev därigenom attraktiva på arbetsmarknaden. Sedan kom flera lagar 
som jämställde kvinnan med mannen. Denna process hade samband med folkökning, nya 
samhällsklassers krav på politiskt inflytande och en ekonomisk omdaning av samhället. 
Bland prästerna mötte reformerna ett starkt motstånd. De ansåg att familjens och 
samhällets upplösning hotade. 105

 

Flera bland reformvännerna som var inspirerade av liberalismens jämlikhets- och frihetsidéer 

menade att det var många kvinnor som prostituerade sig och drev omkring utan arbete och 

mördade sina nyfödda barn. De pekade helt enkelt på kvinnans faktiska situation och menade 

att reformer måste genomföras. 106 Läsaren får insikt i hur viktig kvinnans och mannens 

ställning/roll var för att samhällsstrukturen under 1800-talet skulle upprätthållas och ett 

genusperspektiv framträder. Lagförändringarna kopplas till olika förändringar i samhället och 

författarna beskriver varför män hade svårt att släppa in kvinnor på arbetsmarknaden. Vad 

gäller historiemedvetande kan detta återkopplas till Jeismans andra ansats då läsaren ska 

kunna se sambanden mellan dåtid, nutid och framtid. Det faktum att författarna har beskrivit 

samhällsstrukturen under 1800-talet och har påpekat varför kvinnor hade lägre lön än män 

bidrar till att läsaren kan relatera till dagens samhälle och de diskussioner som pågår angående 

att kvinnor har lägre lön än män idag. I en kolumn bredvid har författare även redogjort för 

lagar som ändrade kvinnans ställning i samhället. 

 

                                                 
103 Sten, Elm & Tulin, Birgitta, Epok. Interskol, Limhamn 2007:225 
104 Ibid s. 225 
105 Ibid s. 225 
106 Ibid  
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Vidare skildras även Frederika Bremer som var en berömd kvinna.  Det finns även en bild på 

henne. Hon verkade för kvinnans rättigheter och fri rösträtt. Hon var en mycket stark 

personlighet som givetvis väckte livlig debatt i dåtidens samhälle.107 Här kan läsaren koppla 

till historiemedvetande teorin och Jeismans andra definition av historiemedvetande. Läsaren 

förstår att hennes personlighet stod i kontrast till det dåtida samhället och tänker samtidigt på 

dagens samhälle och på framtiden. I anslutning till denna text så finns en bild på kvinnor som 

syr i fabrik och författaren skriver att i samband med industrisamhällets uppkomst och en 

förändrad förvaltning så skapades nya arbetsplatser. Kvinnornas låga löner gjorde dem 

attraktiva för arbetsgivarna. 108 Hon beskrivs som en aktiv kvinnan som var före sin tid. 

Sedan fortsätter författarna att skildra olika tekniska landvinningar. 109Även när författarna 

skriver om kvinnornas låga löner kan läsaren se en koppling till dagens samhälle. Läsaren ser 

framtiden och att samhället förändras genom industrialismen. Denne förstår att detta 

föranledde dagens samhälle. I dagens samhälle diskuteras kvinnolöner och detta kan relateras 

till den här texten. 

 

Författarna skildrar även Marie Curie och att hon utbildade sig till fysiker och matematiker. 

Hon gifte sig även med Pierre Curie som var en känd vetenskapsman. Samtidigt som hon 

skötte hem och barn fortsatte hon att studera.110  Vidare skildras även Marie Curie och att hon 

tillsammans med sin make och Henri Bequerel delade på nobelpriset.  Vidare skriver 

författarna att hon fortsatte att bedriva egna studier när hennes make hade dött. Författarna 

skriver även att hon dog i leukemi 1934 efter att ha utsatt sig för radioaktiva ämnen under en 

lång period. 111 Här är syftet att enbart beskriva Marie Curies liv och inte att beskriva hur 

kvinnans roll var. Dock får läsaren en inblick i hur kvinnans liv var eftersom man skriver att 

hon tog hand om hem och barn. Den här delen av texten är faktaspäckad.  

 

Författarna skildrar vidare demokratins framväxt under temat världsherravälde och världskrig. 

I samband med att författarna skildrar samhällsstrukturen under den tiden skildras även 

arbetarrörelsen och kvinnorörelsen. Författarnav skriver att i samband med att arbetarrörelsen 

uppkom under slutet på 1800-talet så uppkom även kvinnorörelsen. Vidare skildrar författarna 

att det fanns stora klasskillnader bland kvinnorna i kvinnorörelsen men kraven på lika rösträtt 

                                                 
107 Ibid s. 226 
108 Ibid  
109 Ibid  
110 Ibid s. 234 
111 Ibid  
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var gemensamt. Detta beskrivs med några få rader. Sedan går de vidare för att skildra kampen 

för rösträtt och den utvidgade rösträtten.  De skriver att rösträtten utvidgades i land efter land 

men att den inte gällde kvinnan. Orsaken till detta menar författarna var att man var rädd att 

familjesituationen skulle undergrävas… Kvinnornas känslopräglade och delvis 

förnuftsstridiga natur. En självständig kvinna var varken man eller kvinna.112. Vidare 

fortsätter de att på samma sida skriva att även kvinnor bidrog till att förstärka den här bilden 

och att människorna ansåg att kvinnans roll som omvårdare var den viktigaste rollen. Det var 

främst inom arbetarkvinnornas organisationer som kravet på rösträtt stort och det var 

suffragetterna som gjorde det största motståndet. De gick till våldsam aktion: de 

demonstrerade, hungerstrejkade i fängelser, krossade fönster och bombhotade. De skriver 

vidare att första världskriget var avgörande och att med många män inkallade blev kvinnornas 

roll i samhället tydligare. Kvinnorna gick in och övertog produktionen när männen var ute i 

krig.  De skriver att efter första världskriget infördes allmän rösträtt. Under en bild skildras 

hur suffragetter blir tagna av polisen under en olaglig demonstration och författarna skriver att 

suffragetterna fick kämpa mot institutionerna och mot kvinnors fördomar. 113 I ovanstående 

stycke har författarna skildrat kvinnoemancipationen utifrån ett genushistoriskt perspektiv. De 

skildrar hur kvinnan uppnådde rösträtt samt vad de bidragande orsakerna till detta var.  

 

Vidare skildrar författarna hur kvinnan under första världskriget förändrades samt hur kriget 

bidrog till att kvinnan kunde börja förvärvsarbeta i större omfattning än tidigare. Detta är 

framställt utifrån ett genusperspektiv då författarna jämför kvinnans och mannens roll.  

 
Under kriget hade ensamma kvinnor flyttat in i egna lägenheter. De arbetade utanför 
hemmet, tjänade egna pengar och kände sitt oberoende växa. Deras politiska och 
ekonomiska makt ökade. Familjerna blev mindre. Med färre barn fick kvinnorna mer tid för 
att ta aktiv del i samhällslivet. Kvinnomodet speglade den nya friheten i korta kjolar och 
kort hår, make up och användandet av tobak och alkohol. Det som varit otänkbart för de 
flesta före 1914 blev nu utmärkande för den nya självständiga kvinnan.114  
 

Författarna skildrar även hur kvinnoemancipationen gick till och menar att när männen gick ut 

i första världskriget så förändrades kvinnans plats och hon erbjöds möjligheten att 

förvärvsarbeta. Detta kan kopplas till Jeismans andra ansats då författarna även skildrar hur 

kvinnans situation utvecklades i samband med första världskriget. Kvinnans situation började 

alltmer påminna om dagens kvinnor. Dessutom kopplar författarna till tiden efter 1914.  
                                                 
112 Ibid s. 241 
113 Ibid  
114 Ibid s 266 
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5. Slutsatser 

Vad avser framställningen av kvinnan som medborgare och utvecklandet av hennes ställning 

och roll i samhället i 1970- och 1980-talets läroböcker dras slutsatsen att hon till stor del 

osynliggörs eller skildras utifrån ett och-perspektiv. I ”Två sekel” som är från början av 1970-

talet är kvinnan till stor del osynlig och i de delar där kvinnan diskuteras tar författarna upp 

väldigt lite om henne. Även i de texter där kvinnan är integrerad förblir hon en osynlig person 

dels eftersom hennes situation inte beskrivs utförligt och dels eftersom författarna inte har ett 

genusperspektiv vid de historiska skildringarna. I dem delar där kvinnans historia skildras 

framkommer den först i slutet av texten utan att författarna integrerar henne i textens kontext. 

I ”Historia i centrum och periferi” skildras kvinnan mer än i ”Två sekel”.  I ”Två sekel” 

osynliggörs kvinnan i hög grad vilket kan bero på att den utkom fyra år innan ”Historiens 

huvudlinjer 2A”. I ”Historia i centrum och periferi” skildras kvinnan utifrån ett och-

perspektiv och hon tas främst upp som fragment i historien vilket leder till att läsaren inte 

bereds möjlighet att se historiens helhet. Även i 1980-talets läroböcker osynliggörs kvinnan 

till viss del men i ”Historiens huvudlinjer 2B” skildras kvinnan utifrån ett genusperspektiv i 

samband med att författarna skildrar samhällsförändringar. I ”Nya alla tiders historia” 

beskrivs kvinnans liv utifrån ett och-perspektiv. Hennes historia skildras mer i denna lärobok 

än i ”Historiens huvudlinjer 2B”. I 1990- och 2000-talets läroböcker skildras kvinnan mer än i 

böcker från 1970- och 1980-talet. Hon skildras inte heller som passiv utan är mer aktiv och 

agerar för sin sak i de analyserade 1990- och 2000-talets läroböcker. Genusperspektivet 

framkommer tydligast i 1990- och 2000-talets läroböcker. I ”I historiens spegel”, ”Epok A” 

och ”Epos A och B” skildras kvinnan främst utifrån ett genusperspektiv.  

 

Vad gäller historiemedvetande så förekommer den i begränsad omfattning i 1970- och 1980-

talets läroböcker. I ”Historiens huvudlinjer 2B” förekommer ett historiemedvetande i 

samband med att författarna skildrar Code civil. Här skall även nämnas att Jeismans andra 

definition av historiemedvetande förekom vid två tillfällen i ”Historia i centrum och periferi” . 

I läroboken ”Två sekel” och ”I historiens spegel” förekommer inget historiemedvetande alls.  

6. Diskussion 

I ”Nya alla tiders historia” skildras kvinnan utifrån ett och- eller ett hur-perspektiv. Även 

historiemedvetandet angående kvinnans plats i historien är inte lika fokuserad 1970- och 

1980-talets läroböcker som i 1990- och 2000-talets böcker. I ”I historiens spegel” beskrivs 
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kvinnans historia efter 1700-talet i ett enskilt avsnitt utifrån ett genusperspektiv, dock 

förekommer inget genusperspektiv enligt Hirdmans teori i övrigt i boken. Vidare förekommer 

inget historiemedvetande enligt Jeismans fyra definitioner, dock är det analyserade avsnittet 

skildrat på ett sådant sätt att det möjliggör för läsaren att se orsak och verkan. I ”Epos A och 

B” skildras kvinnan utifrån ett varför-perspektiv. I övrigt finns fokus på kvinnan och genus. 

Författarna har även fört en diskussion kring Marx och Engels och kvinnornas villkor 

parallellt med en diskussion om hur mannens villkor påverkade kvinnan. Jag anser att det var 

intressant att se hur kvinnans plats i samhället diskuterades utifrån olika ideologier i ”Epos A 

och B”. Här har författarna visat hur kvinnans ställning började diskuteras i samhället och hur 

viktiga de olika rollerna var i samhället.  Det finns även olika kopplingar till 

historiemedvetandet genom att författarna tar upp hur kvinnans roll skulle vara och även detta 

skildras i ”Epos A och B”. ”Epok” skriver om kvinnan och hur modet förändrades. Modet 

avspeglade kvinnans frihet under början på 1900-talet. Kvinnan började alltså att alltmer 

tillbringa tiden i det offentliga livet. Läsaren kan alltså se flera kopplingar till framtiden. 

Historiemedvetande har ökat i läroböckerna och detta ser man eftersom författarna ställer 

frågor i de textavsnitt som de skriver. I ”Epok” kan läsaren relatera till Jeismans andra 

definition av historiemedvetande. Författarnas sätt att skriva har alltså förändrats och de 

engagerar läsaren mer till att tänka och reflektera än i de tidigare böckerna som var mer 

faktaspäckade. I ”Människan genom tiderna” tar författarna upp kvinnan till viss del utifrån 

ett genusperspektiv men inte genomgående. I den skildras kvinnan främst utifrån ett hur-, och- 

men även genusperspektiv. Detta är förvånande med tanke på att övriga 1990- och 2000-tals 

böcker har ett högt inslag av genusperspektiv.  I ”Nya alla tiders historia” finns det en 

koppling till Jeismans tredje definition av historiemedvetande i form av en dikt som Anna-

Maria Lenngren ger till sin dotter. Jag tyckte att det var intressant att författarna skildrar 

kvinnans plats i samhället genom en dikt. I denna kan läsaren få insikt i hur människorna 

tänkte kring kvinnans plats i samhället.  

 

Vidare tyckte jag även att det var intressant att det i ”Epok” tas upp hur åren efter 1914 

påverkade kvinnan genom att de blev friare och kunde vara mer delaktiga i samhället. 

Författarna för 1970- och 1980–talets läroböcker beskriver inte kvinnans roll och ställning 

efter 1914 även om de skriver om rösträtten. Detta innebär att kvinnan osynliggörs. I 

”Historiens huvudlinjer 2B” tar författarna dock upp kvinnans arbetssituation utifrån ett 

genusperspektiv när de ska förklara samhällsförändringarna under industrialismen angående 

kvinnoarbete. I den boken fann jag även kopplingar till Jeismans första och tredje definition 
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av historiemedvetande. Detta förvånade mig mycket eftersom jag hade förväntat mig att det 

skulle vara 1990 och 2000-tals böckerna som skulle innehålla ett högt historiemedvetande.  

 

Vidare har vikten av historiemedvetande i läroböcker och undervisning diskuterats. Vissa 

teoretiker menar att det är lärarens uppgift att skapa ett historiemedvetande hos eleverna 

medan andra menar att det ska finnas ett historiemedvetande ska finnas i läroböckerna. Dock 

finns det olika studier som bekräftar lärobokens höga användning i skolorna och det är därför, 

enligt min mening, av vikt att det finns ett historiemedvetande i läroboken. Flera lärare kanske 

inte tycker att historiemedvetande ska utgöra en central del av undervisningen även om den 

står i kursplanen. En annan aspekt är att det är mer utvecklande för samhället att läsa en 

lärobok som har ett historiemedvetande perspektiv för att förmå eleven att se orsak och 

verkan, kopplingen mellan historien och idag. Dessutom kan det vara av intresse för många 

elever att läsa om kvinnornas villkor utifrån ett genusperspektiv då de får svar på fler frågor 

än om man bara skriver utifrån kvinnans perspektiv.  Eleven förstår då att de roller som 

kvinnan och mannen har inte är beständiga utan föränderliga med tiden. Ett exempel är att 

genushistoria måste förekomma i läroböcker. Detta är av vikt föra att eleven ska förstå att det 

är människor som skapar genus. Det är alltså inte det biologiska könet som är avgörande utan 

de sociala konstruktionerna. Detta är även relevant i dagens samhälle då diskussioner om 

exempelvis pappaledighet förekommer och allt fler män tar ut pappaledighet. Under 

industrialismen var det kvinnan som skulle ta hand om hemmet och det fanns olika lagar som 

begränsade kvinnans frihet. Dessa regler var utformade av samhället. Det var av vikt att det 

fanns en åtskillnad mellan privat och offentligt för att mannen skulle arbeta medan kvinnan 

skulle vara hemma och ta hand om barnen. Det fanns ingen barnomsorg etc. och även lagliga 

hinder för kvinnan att få anställning. Dessutom är det även av vikt att elever förstår att det i 

olika kulturer finns olika krav på mäns respektive kvinnors roller i samhällslivet.   

 

7. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att genusperspektiv är mer synligt i dagens läroböcker än i 

1970- och 1980-talets läroböcker. Angående historiemedvetande varierar den i hög grad. I 

1970-talsböckerna finns inte många kopplingar till historiemedvetande.  

 

I ”Två sekel” är kvinnan nästan helt osynlig och det finns inget historiemedvetande vad avser 

kvinnan. I ”Historia i centrum och periferi” skildras kvinnan främst utifrån ett och-perspektiv. 
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Där finns kopplingar till Jeismans andra definition av historiemedvetande. Författarna 

beskriver en hel del krig och ekonomiska förändringar men fördjupar sig inte i kvinnans 

situation och skildrar inte heller samhällsförändringar utifrån ett genusperspektiv.  

 

Genusperspektivet förekommer i 1980-talets lärobok ”Historiens huvudlinjer 2B”. I den tar 

författarna upp kvinnan och utgår även från ett genusperspektiv när de beskriver kvinnans 

arbetssituation och hur samhällsförändringarna påverkade detta. Hon skildras även utifrån ett 

och -perspektiv. Angående historiemedvetande finns en koppling till Jeismans första och sista 

definition av historiemedvetande men ibland osynliggörs kvinnan. I ”Nya alla tiders Historia” 

utgår författarna främst från ett hur- och och-perspektiv. Den innehåller även kopplingar till 

historiemedvetande och då Jeismans andra och tredje definition av historiemedvetande. 

 

I 1990-talets böcker tar författaren upp utgår ”Epos A och B” till stor del från ett 

genusperspektiv men även från ett och-perspektiv. Utöver detta har den ett 

historiemedvetande. Författarna ställer frekventa frågor till texten som de besvarar. På det 

sättet kan läsaren koppla samman då, nu och framtid. I denna lärobok finns främst 

återkopplingar till Jeismans andra och tredje definition av historiemedvetande. I ”Människan 

genom tiderna” utgår författarna från ett och, hur och genusperspektiv. Även i den boken 

finns återkopplingar till Jeismans andra och tredje definition av historiemedvetande.  

 

I 2000-talets läroböcker återfinns genusperspektivet genomgående. I ”Epok A” finns 

kopplingar till Jeismans andra definition av historiemedvetande.  
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