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Sammanfattning 

Studier av läromedel är av grundläggande betydelse för blivande lärare. 
Läromedelsgranskning är ett område som inte ges mycket uppmärksamhet i 
lärarutbildningen. Det är en viktig yrkesfunktion att kunna analysera , bedöma och 
värdera läromedel, därav mitt val av område för examensarbetet. Examensarbetet 
består av en undersökning av hur franska revolutionen framställs i läromedel i historia 
för grundskolans senare år. Avsnitten om franska revolutionen i sju böcker jämförs. De 
böckerna är:  Levande Historia 2 version II (Hildingsson, 1987), Historia för högstadiet  
(Öhman, 1989), Historia Kompakt (Almgren, Almgren, & Wikén, 1995), Historia 2, 
(Öhman, 1996), Grundbok Historia Puls  (Körner & Lagheim, 2002),  SO. S Historia,  
(Ivansson & Tordai, 2003) och Historia, (Folkebrant, 2003). Studieobjektet i min 
granskning är hur stort utrymme och på vilket sätt kvinnor beskrivs i de olika böckerna. 
Ett par huvudfrågor är: Är de aktörer eller är de passiva? 

Undersökningen grundar sig på två antaganden: att genus är något som ständigt skapas 
och återskapas och skiljer sig från det biologiska könet samt att läromedel har en stark 
inverkan på undervisningen i grundskolan.  

Studien består av en komparativ innehållsanalys, som används för att se vilka diskurser 
texterna ger uttryck för, eftersom förhållandet i utrymme mellan kvinnor och män visar 
vilket ”värde” eller ”tyngd” de två könens berättelser ges. De storheter som 
innehållsanalysen räknar är män/kvinnor och passiva/aktiva.  

I undersökningens resultat framkommer att kvinnor ges betydligt mycket mindre 
utrymme i samtliga böcker. I de senare utkomna böckerna får kvinnor något mer 
utrymme. När det gäller aktiva kvinnor är förändringen tydligast. 

Slutligen visar undersökningen hur resultaten kan användas i lärararbetet. 
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INLEDNING OCH PROBLEMOMRÅDE 
 

INLEDNING 
Grundskolan i Sverige är en institution som påverkar de flesta som bor i landet. Alla 
medborgare, i stort sett, kommer under livet i kontakt med den. De allra flesta har själva 
gått i grundskolan. Den som, på grund av sjukdom, utvecklingstörning, inflyttning i 
landet som vuxen, eller andra skäl, inte har gjort det kommer med stor sannolikhet att 
ha släktingar, vänner eller arbetskontakter som antingen går eller har gått i den. De 
värderingar som grundskolan förmedlar förmedlas alltså ut i samhället på många olika 
sätt. (Hartman, 2005) Grundskolan är förvisso inte den enda institution eller företeelse 
som fostrar de svenska samhällsmedborgarna - familjens värderingar, den moral och 
etik som olika medier förmedlar är andra exempel – men grundskolans värdegrund är 
samhällets officiella värdegrund. I grundskolan förväntas de moraliska värderingar 
samhället anser vara oantastliga och rätta råda. Skolan ska både lära ut och själv agera 
utifrån dessa principer. Den aktuella läroplanen för den svenska grundskolan Läroplan 
för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 (Skolverket, 
2006)1 betonar starkt, inte bara lärarens utan all i skolan verksam personals skyldighet 
att verka i enlighet med den gemensamma värdegrunden. 

Men det är viktigt att komma ihåg att det inte alltid är de officiella och öppet synliga 
värdena som entydigt förmedlas. Parallellt med den officiella läroplanen och övriga 
styrdokument finns vad som ibland kallas ”den dolda läroplanen” det vill säga att vissa 
värderingar och förhållningssätt finns inbyggda i traditioner och strukturer och därför 
förmedlas vidare även om det inte är aktivt. (Broady, 1981) Ett exempel kan vara 
läraren som uttrycker muntligt att både flickor och pojkar är likvärdiga men i det 
dagliga, praktiska arbetet behandlar de två grupperna olika. Det är därför viktigt att 
granska den pedagogiska praktiken, så att de värderingar som styrdokumenten 
uttrycker också följs  

JÄMSTÄLLDHETSKRAVEN I STYRDOKUMENTEN 
En av de värderingar som återkommer i styrdokumenten är kravet på att pojkar och 
flickor ska behandlas lika. I Lpo 94 sägs uttryckligen: 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det 
sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 
förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 
kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster.” 
(Skolverket, 2006). 

Även i skollagen (Lag 1999:886) där de övergripande bestämmelserna för att garantera 
en likvärdig utbildning i det enhetliga skolsystemet finns, skrivs uttryckligen att 
jämställdhet mellan könen är något eftersträvansvärt. I det första kapitlet Allmänna 
föreskrifter står i andra paragrafen, den så kallade portalparagrafen:  

Särskilt skall den som verkar inom skolan 

                                                             
1 Hädanefter kommer jag att använda förkortningen Lpo 94 som hänvisning till läroplanen. Detta 
dokument får anses så grundläggande att fortsatta förtydliganden endast i onödan tynger texten.  
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1. Främja jämställdhet mellan könen samt 
2. Aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska 

beteenden. (Lag 1999:886).  

Styrdokumenten är sammanfattningsvis mycket tydliga i sina krav på jämställdhet 
mellan könen.  

Denna undersökning utgår ifrån dessa tydliga krav, och bygger på två antaganden som 
vidareutvecklas i teoridelen: 

1. Genusperspektivet – det ”manliga” och ”kvinnliga” är något som till stor del 
skapas av det sammanhang människan växer upp och fostras i. (Hedlin, 2004 
mfl.) Det är därför betydelsefullt vilka slags bilder av och berättelser om de båda 
könen som förmedlas i skolan om den ska vara jämställd. (Hedlin, 2004 mfl.) 

2. Läroböcker är viktiga – mycket av undervisningen i grundskolan utgår ifrån eller 
bygger på läroböcker eller andra manus och läromedel (Imsen, 1997) så den syn 
på kvinnor och män dessa hjälpmedel har kommer att påverka eleverna. (Eilard, 
2008, m.fl) 
  

Syftet med undersökningen är att undersöka hur stort utrymme kvinnor respektive män 
ges i skildringarna av Franska Revolutionen i sju läroböcker i historia för grundskolans 
år 7-9 är, hur kvinnor framställs i dessa skildringar och huruvida några förändringar i 
utrymme och typ av framsällningar kan urskiljas under de sexton år som böckerna 
spänner över.  

LITTERATURGENOMGÅNG OCH TEORIANKNYTNING 

OM GENUSPERSPEKTIVET 
Grundhållningen i genusperspektivet återfinns i den feministiska tradition som menar 
att genus är något som till stor del skapas av det kulturella sammanhang människan 
befinner sig i och inte till största delen är medfött, och att männen och det maskulina är 
den norm mot vilken ”det kvinnliga” skapas. (Ambjörnsson, 2003) Detta resonemang 
har sitt ursprung i Simone de Beauvoirs populärvetenskapliga klassiker Det andra könet 

(1995)som visar hur det kan gå till när en kvinna ”skapas” som kvinna genom att speglas 
mot det manliga. Titeln syftar på att männen är norm och kvinnorna därigenom 
reduceras till det andra könet.  ”Man föds inte till kvinna, man blir det.” (Beauvoir de, 
1995, s. 162) Kvinnor och män lär sig genom sin uppväxt vad som anses kvinnligt och 
manligt och anpassar sig efter det. Genus, är i stort ingenting mer än sociala 
konstruktioner. Detta förklarar till exempel att vad som anses ”kvinnligt” och ”manligt” 
förändras över tid och rum. (Ambjörnsson, 2003) 

För att skilja på det ”sociala” könet och det ”biologiska” används termen ”genus” för det 
som är den sociala aspekten och ”kön” för den biologiska. Det som i ett visst socialt och 
historiskt sammanhang anses manligt eller kvinnligt är alltså med detta språkbruk 
”genus”, och det som biologiskt skiljer mäns och kvinnors ”kön” (Wright von, 1998 m fl). 
Dessa termer korrelerar till engelskans två termer ”sex” och ”gender”.  Vissa forskare 
går förvisso ännu längre och ifrågasätter att det ens finns ett biologiskt förutbestämt 
kön. Den schweiziske filosofen Cynthia Kraus (2000) har genom att granska resultaten 
från en biologisk undersökning av fruktflugor ifrågasatt att det skulle finnas några 
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biologisk minsta gemensamma nämnare, några ”nakna kön” som på signifikant sätt 
skulle skilja sig ifrån varandra (Kraus, 2000). I denna undersökning har dock 
utgångspunkten varit den förut nämnda definitionen mellan kön och genus. 

En kort, tydlig och välskriven introduktion till detta tankesätt finns i inledningen till 
Ambjörnssons(2003) undersökning I en klass för sig av hur genus skapas och bibehålls i 
två gymnasieklasser,: "En allmänt omfattad utgångspunkt inom feministisk teoribildning 
är alltså att manligt och kvinnligt är kulturellt och socialt skapade, snarare än 
oproblematiska biologiska utgångspunkter." (Ambjörnsson, 2003, s. 12). Ett annat ord 
för detta, hur tal och berättelser om vår tid erbjuder ett visst sätt att tala om och 
därigenom förstå världen, är diskurs. Diskurser återkommer i tal och skrift överallt, 
bland annat i läromedel. Om vi från olika håll hela tiden matas med likartade diskurser 
kan vi komma att uppfatta vissa sociala positioner och samhällsordningar som 
”normala” (Eilard, 2008). Från denna utgångspunkt är det således viktigt att tänka 
igenom vilken typ av bilder som ges av de båda könen i undervisningen. Om kvinnor i 
den aktuella diskursen hela tiden beskrivs som passiva, att de endast påverkas av vad 
som händer runt omkring dem och aldrig själva har någon aktiv del i händelserna, kan 
det att påverka elevernas bilder av vad det innebär att vara kvinna. När flickorna ska 
skapa sin könstillhörighet vänder de sig till alla de bilder de fått av vad det innebär att 
vara kvinna.  Det är därför viktigt att undersöka hur kvinnor beskrivs i våra läroböcker 
(Wright von, 1998).   

Hur mycket utrymme kvinnor får är viktigt att undersöka eftersom om det finns få 
kvinnor i våra läroböcker kan elever få intrycket att kvinnor inte ska ta lika stort 
utrymme, att kvinnor inte haft någon betydelse för historien eller politiken och så 
vidare. (Wright von, 1998).   

Hedlin (2004) visar i rapporten Det ska vara lika för alla så att säga att det i huvudsak 
finns två principer som upprätthåller genussystemet: isärhållande och hierarki.  

Isärhållande - Isärhållandet fungerar genom vår (västerländska) tanketradition att dela 
upp saker i poler; kropp/själ, förnuft/känsla, gott/ont. På så sätt har vi också lärt oss att 
kön finns på en axel där något är antingen manligt eller kvinnligt. I en undersökning som 
Hedlin (2006) redogör för fick försökspersoner dela in ord i maskulina och feminina, 
vilket uppenbarligen inte var svårt. Däremot ändrades vissa ord och var maskulina i 
jämförelse med ett ord för att sedan anses feminint i förhållande till ett annat ord. 
”Gaffel” uppfattades exempelvis som feminint i förhållande till ”kniv” men maskulint i 
förhållande till ”sked” (Hedlin, 2004).  

Hierarki – Förutom att könen hålls isär, rangordnas de också i en hierarkisk 
maktordning där ett kön anses bättre än det andra (Hedlin, 2004). Hedlin menar att 
rangordningen kan bibehållas eftersom den inte syns explicit utan finns inbakad i hela 
samhällstrukturen. Då orättvisorna verkligen visar sig, exempelvis genom kvinnors 
lägre löner, det faktum att det finns betydligt färre kvinnor på chefspositioner och så 
vidare, bortförklaras den som följden av individuella val och följden av individuell 
kompetens. Dessa bortförklaringar, menar Hedlin, använder kvinnor som en 
försvarsmekanism för att inte själva känna sig som offer. Att könsordningen ofta inte 
syns förklaras med att det manliga/maskulina är normen och att vara kvinna är 
avvikande (Hedlin, 2004). 

Genom att alltid betrakta och förklara vissa saker som viktigare upprätthålls den 
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ordning som finns. Genom att formulera sig inom en diskurs både skapas och återskapas 
densamma (Eilard, 2008). Vissa historier kommer därigenom också fortsättningsvis 
betraktas som viktigare och i någon mening stå ”över” andra historier i en hierarkisk 
ordning (Hedlin, 2004). 

Ur detta perspektiv är det viktigt att studera hur mycket utrymme, hur mycket ”värde”, 
olika historier ges, för att därigenom kunna antingen vidarebefordra eller ändra på den 
ordning som finns. En bred variation i genus- och etniska positioner borde vara ett 
grundläggande krav på en lärobok (Wright von, 1998). För att ge flickor och pojkar 
samma chans att skapa sig själva måste det finnas alla typer av kvinnor och män i våra 
läromedel. Vi måste alltså räkna kön för att frekvensen av kön i läromedlen är en viktig 
del av genusskapandet (Wright von, 1998). 

OM LÄROBÖCKER  
Läroböcker spelar en stor roll inom utbildning. Imsen (1997) skriver att mellan 70 och 
90 procent av undervisningen i centrala ämnen styrs av läroböcker eller andra former 
av manus och läromedel (Imsen, 1997). Eilard (2008) påpekar i avhandlingen Modern, 
Svensk och jämställd att förlagsproducerade läromedel blir till en ram som styr 
undervisningen genom sin påverkan på lärares och elevers tankar kring de ämnen de 
behandlar. De blir en sammanhållande faktor både praktiskt men även ideologiskt 
(Eilard, 2008). Läromedel har också historiskt använts medvetet som likriktare, ett 
styrmedel för att skolan ska bli enhetlig. Englund (2006) har inom ramen för 
Skolverkets undersökning om hur läromedel används i skolan (rapport 284, 2006) 
sammanställt en forskningsöversikt Vad har vi lärt oss om läromedel? I den delas 
läromedlens funktioner upp i fem punkter. Läromedlen har enligt Englund fått: 

1. En kunskapsgaranterande – auktoriserande roll. 
2. En gemensamhetsskapande och sammanhållande roll. 
3. En underlättande roll för lärarnas bedömning. (Som en följd av de två första 

punkterna.) 
4. En underlättande roll i arbetet främst för läraren men även för elevens. 
5. En disciplinerande roll (Englund, 2006). 

Lärare ser ofta läroboken som garanti för att kursplanen följs. Eftersom läroböckerna 
som arbetsredskap har många fördelar, och underlättar lärarens arbete på flera olika 
sätt så är dess utbredning förståelig (Englund, 2006). Det är på grund av detta inte 
osannolikt att läroböckerna även i framtiden kommer att ha en framskjuten position.  
Denna ”särställning” gör att kontinuerliga granskningar av läromedel är både 
nödvändiga och önskvärda.   

Imsen (1997) har listat 13 punkter som läraren bör ta ställning till när denne ska 
bedöma läromedel. Som punkt 4 frågar hon sig: 

Presenteras innehållet objektivt? Hur behandlar boken kontroversiella områden? 
Gör man det på ett balanserat sätt, eller är det speciella politiska, religiösa eller 
kulturella perspektiv som dominerar, utan att detta blir uttalat? Ger valet av och 
illustrationer stöd till innehållet eller är de vilseledande (Imsen, 1997, ss. 304-305)?  

Det Imsen (1997) här talar om är med andra ord att vi bör fråga oss vilken slags diskurs 
texten ingår i. Vilka frågor lyfts fram? Vilka banaliseras? Texterna blandar kunskap med 
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attityd och information med moral (Eilard, 2008). 

Ett dilemma med läroböcker i allmänhet och sådana skrivna för lärosäten som 
grundskolan i synnerhet är att de är slutresultaten av mycket bortväljande av stoff. När 
franska revolutionen, från 1788 till Napoleons nederlag, ska redovisas på 11 sidor, är 
det mycket om den tiden man inte har utrymme att berätta. Urvalsprocessen kan 
exemplifieras på följande vis. I första ledet har någon/några med ansvar för 
resurstilldelning valt vilken slags forskning och vilka områden det bör forskas inom med 
utgångspunkt i de traditioner och den forskning som redan finns. Sedan väljs inom 
disciplinen vad inom detta område som bör forskas mer om. 
Forskarna/forskargrupperna har sedan utifrån detta gjort val i form av vilken typ av 
frågeställning de jobbat med, när de bedrivit sin forskning. Sedan har någon/några 
arbetat med att sammanställa den samlade forskningen och satt in den i ett större 
historiskt sammanhang. Det är sedan dessa typer av sammanställningar som 
läroboksförfattarna har att utgå ifrån när de ska sila stoffet än en gång för att göra det 
tillgängligt och överkomligt för en grundskoleelev. Genom att spåra en text bakåt på 
detta vis finner man ämnets pedagogiska text- traduktion (Eilard, 2008). 
Läromedelsförfattarna har genom att välja vad som blir sagt också valt vad som inte blir 
sagt. När de gör detta ger de uttryck för en eller annan diskurs som de återskapar och 
bekräftar (Wright von, 1998).  

I sista leden väljer ämnesinstitutionen på respektive skola vilken eller vilka läroböcker 
eleverna arbetar med. Det är detta steg som är grunden för urvalet i denna 
undersökning. Slutligen bestämmer den enskilde läraren vilka kapitel i boken som 
används och hur mycket tid eleven får att arbeta med materialet.  

Det är därför nyttigt att fundera på vilka val som gjorts. Vad har tagits med och kanske 
ännu viktigare – vad har lämnats utanför? De flesta val får nog anses vara ganska 
självklara och okontroversiella. Vissa detaljer som det finns kunskap om är inte viktiga 
för att förstå en händelseutveckling. Även om det både inom möbelindustrin och inom 
kulturforskning finns mycket kunskap om hur möblerna såg ut och hur de var 
konstruerade i Frankrike i slutet av 1700-talet, kan dessa detaljer utelämnas i en 
översiktstext om franska revolutionen. Andra val kan som tidigare nämnts å andra sidan 
vara omedvetna och är just därigenom problematiska. Sådant som kan påverka är att 
ämnestraditioner gör att vissa frågor anses ha större tyngd än andra, och att detta styr 
urvalet och att läromedelstexter över tid ärver ifrån varandra (Wright von, 1998).  

Det är alltså rimligt att utgå ifrån att våra läromedel bör genomgå en kontinuerlig och 
kritisk granskning. 

 

TIDIGARE FORSKNING OM GENUS OCH LÄROMEDEL 
Ett nationellt forskningssamarbete mellan Malmö högskola, Göteborgs universitet, Umeå 
universitet och högskolan i Borås bedrevs under åren 2003-2007 under namnet 
Förändrade köns-/genusordningar i skola och utbildning. Policy, perspektiv, praktik. Som 
en del av detta gav Angerd Eilard 2008 ut avhandlingen Modern, Svensk och Jämställd- 
Om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962 – 2007. Den har författats 
inom det för Malmö universitet lokala forskningsprojektet Jämställdhet och 
genusordning i multietniska förskolor som ingick i det nyss nämnda 
forskningssamarbetet. Modern, Svensk och Jämställd är en ingående analys av läseböcker 
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som använts i skolan med inriktning mot yngre åldrar och tidig läsning. Syftet med 
avhandlingen är att synliggöra och utforska hur, inte bara om genus utan även etnicitet 
och generation i läseböcker för de första skolåren från 1962 och framåt, beskrivs. Detta 
för att inspirera till tankar inför framtiden och till ett kritiskt förhållningssätt i 
användandet av texter i klassrummet och undervisningen. Eilard använder en kritisk 
diskursanalys där texten dekonstrueras för att underliggande diskurser ska avslöjas. De 
olika texterna jämförs sedan för att se om någon förändring under tid kan skönjas. Kort 
kan nämnas att hennes resultat visar2 att gränserna mellan vad som är ”manligt” och 
”kvinnligt” är mycket tydligt i de tidiga läseböckerna från perioden 1962-70. Pojkarna 
gör vissa saker och flickorna vissa. Detta är vad som kan beskrivas som en traditionell 
könsdiskurs. Det förekommer dock lika mycket flickor som pojkar i framträdande roller 
i dessa böcker. På sjuttiotalet dyker ”mjukismannen” upp och pojkar och flickor ägnar 
sig åt samma saker. Några av de tidigare böckerna omarbetas här och ges ut igen till 
exempel med bearbetade bilder där pojkarna lagar mat och flickorna snickrar där 
förhållandet varit det omvända i tidigare upplagor. Här är pojkar och flickor fortfarande 
lika stora aktörer och har lika stora roller. På åttiotalet börjar den nyliberala diskursen 
göra sig gällande och flickor och pojkar gör återigen riktiga ”flick-” och ”pojksaker” även 
om kvinnorna nu har lämnat hemmet och yrkesarbetar och det i manligheten ingår 
mjukare ideal. På nittiotalet börjar dessutom den gamla ordningen lösas upp och de 
första böckerna med endast en pojke i huvudrollen dyker upp. 

En liknande, men något tunnare, undersökning av läromedel är Moria von Wrights 
(1998) Genus och text - När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel som gavs ut av 
Skolverket 1998. Där konstateras att det i fysikläromedel saknas såväl 
genusmedvetenhet som genuskänslighet. De traditionellt ”manliga” kunskaps- och 
intressesfärerna värderas genomgående högre vilket leder till att orättvisor på ett 
symboliskt plan till stor del återskapas. 

SAMANFATTNING AV TEORIDELEN 
 

SYFTE  
Syftet med undersökningen är att undersöka läromedel. Perspektivet i denna 
undersökning är ett genusperspektiv och det område som undersöks är 
sammanfattningsvis läromedel. De läromedel som valts är historieböcker för 
grundskolans skolår 7-9  och i dessa har kapitlen som handlar om franska revolutionen 
valts.3 Undersökningen syftar till att beskriva: 

1. Hur förhållandet i utrymme är mellan kvinnor och män i beskrivningen av 
franska revolutionen i sju läromedel i historia, skrivna mellan 1987-2003 och 
riktade till elever i grundskolans senare år. 

2. Hur kvinnor beskrivs i de olika böckerna. 

                                                             
2 Här förbigås de resultat som framkommer i avhandlingen som rör de två områdena etnicitet och 
generation eftersom dessa inte berörs i den föreliggande undersökningen. 

3 Varför dessa val har gjorts och hur de gått till redogörs i metoddelen. 
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3. Om några förändringar under den tidsperiod de undersökta böckerna spänner 
över kan urskiljas? Hur framträder de i sådana fall? 

METOD 

EN KOMPARATIV INNEHÅLLSANALYS 
För att upptäcka och kartlägga könsmönster i tryckta texter behövs, för att inte riskera 
att falla in i samma tankebanor och diskurs som den undersökta texten har, en metod 
som är systematisk. Detta är viktigt för att forskarens personliga värderingar så litet 
som möjligt ska påverka undersökningen. För att säkerställa detta bör de undersökta 
texterna angripas med hjälp av verktyg som gör att alla som gör om undersökningen 
kommer till samma resultat. Den forskningsmetod som då är lämpligast för den typen av 
undersökning är att göra vad Bryman (2007) kallar en innehållsanalys av de valda 
texterna (Bryman, 2007). Det som skiljer denna form av dokumentanalys från en ren 
textanalys är att en textanalys ägnar sig åt djupare teoretiska granskningar av texten, 
och innehållsanalysen är mer kvantifierande i sin ansats (Stukát, 2005). När en 
innehållsanalys görs är det nödvändigt att definiera vad som ska räknas.  I denna 
undersökning har två olika kategorier valts, den ena består av motsatsparet 
manligt/kvinnlig, den andra är passiv/aktiv. En närmare beskrivning av vad som faller 
inom respektive kategori kommer i metoddelen Innehållsanalysens starka sidor är att 
den är ”öppen”, det är lätt för den som gör undersökningen att beskriva arbetet så 
tydligt att uppföljningar är lätt att åstadkomma (Bryman, 2007). Den är också lämplig 
för denna undersökning då den är lättanvänd för att spåra förändringar i tid, och för att 
den med Brymans ord är icke-reaktiv, det vill säga den påverkar inte det som studeras 
(Bryman, 2007). Innehållsanalysen kan dock kritiseras för att den bara är så bra som de 
dokument som undersöks. Är till exempel dokumenten falska så blir resultatet inte 
heller pålitligt. Detta är inget bekymmer för den förestående undersökningen då 
läromedlen som undersöks konkret använts i en skola och då per definition är ”äkta” 
läromedel. En allvarligare kritik är att det är omöjligt att göra en kodningsmall som inte 
på något vis påverkats av någon form av tolkning från kodarens sida (Bryman, 2007). I 
denna undersökning står kriterierna tydligt utskrivna för att läsaren själv ska kunna 
avgöra huruvida några ogynsamma omedvetna tolkningar styrt undersökningen. 

Undersökningen är också, då den jämför flera liknande texter och undersöker hur 
läroböcker i ett ämne skiljer sig åt, komparativ  (Stukát, 2005). 

URVAL 
I undersökningen ingår läroböcker i historia med inriktning mot grundskolans senare 
år. Urvalsmetoder påverkas, som Bryman påpekat, ofta av yttre faktorer som tid och 
pengar (Bryman, 2007). Också i denna undersökning har tid och pengar varit 
begränsande faktorer. Efter att olika förhållningssätt till urvalet vägts emot varandra 
beslutades att de undersökta böckerna skulle begränsas till samtliga läroböcker i 
historia som fanns tillgängliga på en utvald 7-9 skola. De böcker som använts i 
undersökningen är ämnesböcker i historia. De är inte i något av fallen 
fördjupningsböcker om någon särskild epok. Motivet till detta val är att de verksamma 
undervisande lärarna på skolan då faktiskt redan gjort ett urval. Dessa böcker har vid ett 
eller annat tillfälle tilltalat en lärare eller lärargrupp som köpt in dessa.  De har inte 
heller gjort sig av med dessa böcker när gammalt material städats bort. Dessutom ger 
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det en bild av vad en elev på denna skola möts av för böcker om hon eller han skulle 
studera ett ämne på egen hand, och söka fritt bland skolans böcker . 

Det bör påpekas att det urvalsförfarande som använts i undersökningen gör 
generaliseringar får göras med aktsamhet. Strängt taget kan resultatet av en sådan här 
undersökning endast generaliseras till den undersökta skolan under just den undersökta 
tiden (Bryman, 2007). Detta gäller dock alla undersökningar och all forskning och kan 
inte lägga krokben för att bedriva sådan verksamhet. 

De undersökta böckerna är: 

• Levande Historia 2 version II,  (Hildingsson, 1987) 

• Historia för högstadiet,  (Öhman, 1989) 

• Historia Kompakt, (Almgren, Almgren, & Wikén, 1995) 

• Historia 2, (Öhman, 1996) 

• Grundbok Historia Puls, (Körner & Lagheim, 2002) 

• SO. S Historia, (Ivansson & Tordai, 2003) 

• Historia, (Folkebrant, 2003)  
 

Även om urvalet i någon mån skett slumpvist speglar det de marknadsandelar 
respektive förläggare har. År 2006 var marknadsandelarna: Liber (som äger Almqvist & 
Wiksell sedan slutet av åttiotalet) ca 45 %, Gleerups ca 10 % och Natur och Kultur ca 9 
% (Eilard, 2008). I denna undersökning finns också Ekelunds förlag som får ses som 
”uppstickare” i sammanhangen. Att däremot tolka resultaten och jämföra förlagen 
emellan för att utröna om det ena eller andra förlaget skulle vara mera jämställt vore 
djupt orättvist då förlagen är olika mycket representerade under tidsperioderna, och det 
är rimligt att anta att tidsaspekten spelar större roll än förlagstillhörighet.   

Konkret gick sedan själva undersökningen till så att de aktuella sidorna, det vill säga de 
sidor som direkt behandlade franska revolutionen, först kartlades. De ställen där det 
hänvisats till franska revolutionen i andra delar av böckerna har inte tagits med i 
undersökningen. 

De utvalda avsnitten lästes ytligt igenom några gånger för en första överblick. För att 
sedan göra en kvantitativ bedömning granskades texten utifrån följande checklista: 

• Hur många sidor i respektive bok handlar om franska revolutionen; från åren 
som ledde upp till stormningen av Bastiljen fram tills Napoleon besegras, och 
de avslutningsstycken därefter som fanns i varje bok? 

• Består några av sidorna av uppgifter för eleverna att lösa eller fundera vidare 
på? 

• Är någon del av texten menad att vara fördjupning? (Den har på ett eller annat 
sätt skiljts från den övriga texten på ett sätt som markerar fördjupningstext i 
den aktuella boken.) 

• Hur många bilder finns totalt? Hur många visar män, hur många visar kvinnor, 
hur många visar både män och kvinnor och hur många visar något annat? 
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• Hur ofta nämns kvinnor som grupp och som namngivna personer? Vilka 
personer omnämns och hur många gånger. För att här räknas som grupp 
måste det explicit stå kvinnor, flickor eller motsvarande. 

• Hur ofta nämns män som grupp och som namngivna personer? Vilka personer 
omnämns och hur många gånger? För att här räknas som grupp måste det 
explicit stå män, pojkar eller motsvarande, de gånger där det är allmänt känt 
att det var män men det inte står explicit har inte tagits med. När det står om 
allmän värnplikt till exempel, står det i några böcker inte uttryckligen att den 
bara gällde män och då blir den passagen inte räknad. Likaså har det inte här 
noterats när språket har ett ”maskulint” ord för en företeelse, exempelvis 
räknas inte ”ämbetsman” och ”fransman” som att män som grupp nämnts 
eftersom orden ”ämbetskvinna” och ”franskvinna” inte används i språket. 

 
Texten i de olika böckerna är till största del ”könsneutral”4, det vill säga det står oftast 
inte uttryckligen om det handlar om kvinnor, män eller befolkningsgrupper i stort. Detta 
har sina fördelar men är däremot problematiskt när en räkning som återfinns här ska 
göras. När det till exempel i böckerna står om böndernas levnadsvillkor, är förmodligen 
både kvinnor och mäns förhållanden inkluderade, när det däremot står att 
ståndsriksdagen samlades vet den allmänt historiemedvetne vuxna läsaren att den 
bestod enbart av män, men det är långt ifrån självklart att en elev som läser samma text 
har den förkunskapen. En sådan djupdykning i texten för att se när den verkligen 
handlar om bara män utelämnas här av två skäl, det ena är att den tidsram denna 
undersökning genomförs under inte tillåter en omfattande lingvistisk specialisering. Det 
andra, och viktigare skälet, är att böckerna undersöks ur synvinkeln att texten är 
betydelsefull i skapandet av värderingar om det ”kvinnliga” och ”manliga” hos läsaren 
och då kommer en text som läsaren uppfattar (rätt eller orätt) som könsneutral inte 
vara lika betydelsefull som den del av texten som uttryckligen talar om kvinnor 
respektive män. 

Efter den kvantitativa bedömningen lästes texten noggrannare för att undersöka hur de 
två könen beskrevs i språket de gånger de nämndes. Vilka roller har de olika könen? Kan 
några tendenser utläsas? Är kvinnor passiva eller aktiva i texten? 

När varje bok granskats på ovan nämnda sätt jämfördes resultaten mellan dem för att se 
om det skett någon förändring över tid. Har de senare böckerna något gemensamt som 
de tidigare inte har och vice versa? Här bör understrykas att eftersom det insamlade 
materialet inte är så omfattande, ett kapitel i varje bok, är det omöjligt och orimligt att 
göra alltför långtgående generaliseringar av det. 

RESULTAT 
I denna del redovisas de resultat undersökningen kommit fram till. Resultatdelen delas 
in i fyra avsnitt: tabeller och diagram, hur kvinnor beskrivs, förändring över tid och 
jämförelse mellan böckerna. 

TABELLER OCH DIAGRAM 

                                                             
4 Eller ”könsblind”, då frågan om olika kön inte reflekteras alls. 
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Först följer en redogörelse för varje bok. Detta avsnitt är ganska ”torrt” och upprepande 
då resultaten från varje bok spaltas upp enligt ett givet mönster. Avsikten är att lämna 
det empiriska underlaget så ”naket” som möjligt för att läsaren ska ha full insyn i 
siffrorna. Uppräkningen sker enligt följande modell: 

• En tabell med resultaten från räkningen. 

• En redogörelse för vad som står i texten de gånger kvinnor nämnts som grupp 
och som enskilda personer.  

• En beskrivning av de bilder som finns i avsnittet och som inte visar något annat 
än människor (exempelvis kartor). När bilderna beskrivs återkommer vissa 
bilder i flera böcker. Det ena är en propagandabild som förespråkare för 
revolutionen spred som finns i två versioner som båda visar en representant för 
det tredje ståndet som hukande bär de två övriga stånden, adeln och prästerna, 
på ryggen. Denna bild är i vissa böcker på män och i andra på kvinnor. En annan 
bild som återkommer är ”vetenskapsbilden”. Här är det exakt samma bild och 
den visar två män och en kvinna som använder de nya måttenheter som infördes 
i Frankrike i samband med revolutionen. 

 

Efter uppräkningen kommer en matematisk sammanställning över hur ofta män 
respektive kvinnor, som grupp och enskilda och på bild återkommer sammanlagt i 
böckerna.   

I diagrammen som visar antalet namngivna personer som återfinns i denna del har 
Napoleon Bonaparte utelämnats. Napoleon har en mycket dominerande ställning i de 
avsnitt som handlar om napoleontiden, mycket på grund av att orden ”Frankrike” och 
”Napoleon” i många avseenden är utbytbara i dessa kapitel. När Frankrike anfaller ett 
annat land står exempelvis att Napoleon anfaller, han får med andra ord personifiera 
Frankrike under denna tid. Detta innebär att hans namn nämns så många gånger att 
tabellerna blir tydligare om han utelämnas. Siffrorna står i tabellerna för den som är 
intresserad. 

HUR KVINNOR BESKRIVS. 
I denna del redogörs för hur kvinnor beskrivs i de olika böckerna utifrån uppdelningen 
aktiv/passiv.  

FÖRÄNDRING ÖVER TID 
Under denna rubrik finns diagram som visar hur de olika förhållandena förändrats över 
tid. 

JÄMFÖRELSE MELLAN BÖCKERNA 
När varje bok gåtts igenom var för sig följer jämförelser mellan hur kvinnor beskrivs i de 
olika böckerna. 
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TABELLER OCH DIAGRAM 

 

LEVANDE HISTORIA 2 AV LARS HILDINGSON FRÅN 1987 
  

Tabell 1 – Sammanställning Levande historia  (Hildingsson, 1987) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad står i texten? – Levande Historia (Hildingsson, 1987) 

1 1

Kvinnor Män

Som grupp - Levande 

Historia 1987

 

Figur 1 

I Levande Historia nämns kvinnor som grupp en gång, här i en bildtext till en bild som 
visar en kvinna som läser ur ett blad inför några andäktigt lyssnande kvinnor, "Politiska 

Levande Historia 
1987 

Undersökta sidor 
180 – 191 

Antal sidor, totalt 11 
Antal sidor uppgifter 1 
Antal sidor fördjupning 0 
Antal bilder totalt 14 
Antal bilder på kvinnor 2 
Antal bilder på män 3 
Antal bilder med både 
kvinnor och män 

8 

Antal bilder på annat 
(kartor) 

1 

Kvinnor som grupp i texten 1 

Män som grupp i texten 1 

Namngivna kvinnor - antal 
gånger 

Marie Antoinette - 1  

Namngivna män – antal 
gånger  

Montesquieu – 1 
Ludvig XVI – 2 
Voltaire – 6 
Rousseau – 7 
Robespierre – 2 
Napolen - 18 
Nelson – 1 
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diskussionsklubbar bildas - även kvinnoklubbar".  

 

1

19

Kvinnor Män

Namngivna - Levande 

Historia 1987

 

Figur 2 

Här är det Marie Antoniette som nämns specifikt. Det är på ett ställe där hon dyker upp i 
förbifarten när hon skall avrättas. ”Drottningen, Marie Antoinette, mötte några månader 
senare samma öde.” (s.185)   

 

 

2
3

8

1

Kvinnor Män Mixade Annat

Bilder - Levande Historia 

1987

 

Figur 3 

Två bilder finns med endast kvinnor i denna bok. Bilden där det tredje ståndet bär de två 
övriga stånden är i denna bok med kvinnor avbildade. Här finns också en bild på en 
kvinnlig diskussionsklubb. 

De tre bilder med endast män är en halshuggning, stormningen av Bastiljen och ifrån 
kriget i Spanien där fransmännen avrättar spanjorer. 

De mixade bilderna är ifrån olika sammanhang där kvinnorna tar lika stort utrymme i 
bilderna. En bild från tryckfrihet, revolution från gatorna, soppkök, från adelns nöjesliv 
och slutligen ”naturvetenskapsbilden” där de nya måttenheterna beskrivs.  
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HISTORIA FÖR HÖGSTADIET AV CHRISTER ÖHMAN FRÅN 1989 
 

Tabell 2 – Sammanställning Historia för högstadiet  (Öhman, 1989) 

Historia för högstadiet  
1989 

Undersökta sidor 
129 – 1445 

Antal sidor, totalt 16 
Antal sidor uppgifter Ca ½ 
Antal sidor fördjupning 0 
Antal bilder totalt 34 
Antal bilder på kvinnor 2 
Antal bilder på män 18 
Antal bilder med både 
kvinnor och män 

9 

Antal bilder på annat 
(kartor) 

5 

Kvinnor som grupp i texten 2 

Män som grupp i texten 2 

Namngivna kvinnor - antal 
gånger 

Marie Antoinette – 7 
 Maria Teresia – 1 

Namngivna män – antal 
gånger  

Ludvig XIV –2 
Ludvig XVI –13 
Calonne - 1 
Voltaire – 2 
Montesquieu – 2 
Rousseau – 4 
Camille Desmoulins - 
2 
Axel von Fersen – 1 
Robespierre – 7 
Marat - 1 
Danton – 3 
Guillotin – 1 
David - 1 
Napoleon – 18 
Alexander I –1 
Lord Nelson – 2 
 

                                                             
5 I denna bok finns även en svart paginering som används i årskursböckerna. Eftersom alla hänvisningar i 
boken syftar på den blå pagineringen är det den som återfinns i tabellen. Med svart paginering blir det 
sidorna 513-528 
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Vad står i texten? – Historia för högstadiet (Öhman, 1989) 

2 2

Kvinnor Män

Som grupp - Historia för 

högstadiet 1989

 

FIgur 4 

Kvinnor nämns explicit som grupp två gånger i Historia för högstadiet. Den första gången 
i samband med rösträtt. ”Inte heller var man beredd att ge kvinnorna politiskt 
inflytande.” (s. 136). Den andra gången är det en mening där kvinnorna tågar till 
Versailles. (s. 137). 

De två gånger män nämns explicit är den ena även här om rösträtt, ”men rösträtt hade 
bara vuxna män som hade en viss inkomst.” (s. 136) Den andra gången står om ”Männen 
i konventet, som hade krossat det gamla samhället…” (s. 140) 

 

8

43

Kvinnor Män

Namngivna - Historia för 

högstadiet  1989

 

Figur 5 

 

Namngivna kvinnor är Marie Antoinette och Maria Teresia. Marie Antoinette ”anordnade 
slösande fester medan folket svalt…” (s. 130) var dotter till österrikiska kejsarinnan 
Maria Teresia och giftes bort och fick tre barn.(s.130). På sidan 137 nämns att hon ”blev 
tvungen att sova med dörren till sängkammaren på glänt, så att den vaktande soldaten 
skulle kunna se att hon låg kvar i sängen.” Vidare skrivs på sidan 138 att hon var syster 
till kejsaren av Österrike och på sidan 140 finner vi henne bland de avrättade. 
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2

18

9

5

Kvinnor Män Mixade Annat

Bilder - Historia för 

högstadiet 1989

 

Figur 6 

Av de två bilder som avbildar kvinnor är båda på Marie Antoinette, den ena en vacker 
målning på henne i drottningutstyrsel (s.130) och den andra en skissliknande svartvit 
bild där hon sitter bakbunden på bödelskärran. (s.140) 

Av bilderna på män är åtta bilder ”porträtt”. Antingen på ansiktena eller ”hjältebilder” 
som när Napoleon avbildas på en stegrande vit häst med vinden lekande i man och 
mantel. De övriga bilderna visar män i olika konfliktsituationer med varandra.  

På de ”mixade” bilderna syns utspisning vid gatukök, tidningar hämtas vid ett tryckeri 
och andra bilder utifrån det offentliga livet på gatan.  

 

HISTORIA KOMPAKT AV HANS ALMGREN, BIRGITTA ALMGREN OCH STEFAN WIKÉN FRÅN 

1995  
 

Tabell 3 Sammanställning Historia Kompakt  (Almgren, Almgren, & Wikén, 
1995) 

Historia Kompakt  
1995 

Undersökta sidor 
87-97 

Antal sidor, totalt 11 
Antal sidor uppgifter Ca 1 
Antal sidor fördjupning 0 
Antal bilder totalt 10 
Antal bilder på kvinnor 2 
Antal bilder på män 6 
Antal bilder med både 
kvinnor och män 

2 

Antal bilder på annat 
(kartor) 

0 

Kvinnor som grupp i texten 11 

Män som grupp i texten 4 

Namngivna kvinnor - antal 
gånger 

Marie Antoinette - 1 

Namngivna män – antal 
gånger  

Ludvig XVI -5 
Rousseau – 1 
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David - 1 
Robespierre – 4 
Napoleon – 30 
Lucien - 1 
Alexander I –2 

 

VAD STÅR I TEXTEN? – HISTORIA KOMPAKT (ALMGREN, ALMGREN, & WIKÉN, 1995) 
 

11

4

Kvinnor Män

Som grupp - Historia Kompakt 

1995

 

Figur 7 

I Historia Kompakt står om kvinnor som grupp 11 gånger. Vid bilden där tredje ståndet 
bär de två andra stånden står att ”bondkvinnan släpar sig fram med en tung börda på 
ryggen”. (s. 87) När böndernas revolt beskrivs står det: ”På många håll… samlades 
bönder, bondhustrur och tjänstefolk och angrep adelsmännens gårdar.”Kvinnotåget till 
Versailles får ett helt stycke på nästan en halv sida (det blir en hel om bilden på samma 
uppslag räknas) som beskriver hur flera tusen kvinnor beväpnar sig och tågar mot 
Versailles. När skräckväldet beskrivs står det: ”För kvinnor skedde förbättringar. Det 
blev tillåtet med skilsmässa. Hustrun fick förfoga över en del av familjens förmögenhet 
och döttrar fick samma arvsrätt som sönerna.”(s. 93) Under napoleontider skrivs om det 
förbättrade skolsystemet men ”Flickor däremot hade inget behov av någon mer 
avancerad utbildning, menade Napoleon. Det mesta som flickor skulle lära sig, kunde 
deras mammor lära ut.” (s.94) 

När män nämns som grupp står det om allmän värnplikt för alla män, och hur 
hundratusentals unga män drogs i fält. (s.91) På sidan 93 står om att rösträtten var 
allmän för alla män. Napoleontidens skola för begåvade pojkar står det om på sidan 94. 
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1

14

Kvinnor Män

Namngivna - Historia Kompakt 

1995

 

Figur 8 

Den kvinna som nämns i denna bok är Marie Antoinette: ”Det fanns starka misstankar 
att drottning Marie Antoinette, som var dotter till Österrikes kejsare, försökte få 
Österrike att angripa Frankrike…” 

 

2

6

2

Kvinnor Män Mixade

Bilder - Historia kompakt 1995

 

Figur 9 

På endast kvinnor finns två bilder, en är bilden när tredje ståndet bär de två andra. Den 
andra skildrar kvinnotåget till Versailles. 

På endast män återfinns, eden i bollhuset, stormningen av Bastiljen, Ludvig XVI:s 
avrättning, två på Napoleon och ett ifrån återtåget från Moskva. 

Mixade bilder är ”folket” under skräckväldet och den ”vetenskapliga” bilden från när 
metersystemet infördes. 
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HISTORIA 2 AV CHRISTER ÖHMAN FRÅN 1996 
 

Tabell 4 – Samanställning Historia 2 (Öhman, 1996) 

 

 

VAD STÅR I TEXTEN? – HISTORIA 2 (ÖHMAN, 1996) 
 

1

0

Kvinnor Män

Som grupp - Historia 2 1996

 

Figur 10 

I Historia 2 nämns kvinnor som grupp en gång, i den andra av två sammanhängande 

Historia 2 
1996 

Undersökta sidor 
64-75 

Antal sidor, totalt 12 
Antal sidor uppgifter Ca 1 
Antal sidor fördjupning 0 
Antal bilder totalt 11 
Antal bilder på kvinnor 0 
Antal bilder på män 6 
Antal bilder med både 
kvinnor och män 

3 

Antal bilder på annat 
(kartor) 

1 

Kvinnor som grupp i texten 1 

Män som grupp i texten 0 

Namngivna kvinnor - antal 
gånger 

Marie Antoinette - 2  

Namngivna män – antal 
gånger  

Ludvig XIV -2 
Ludvig XV - 2 
Ludvig XVI – 14 
Voltaire – 2 
Montesquieu – 1 
Rousseau – 4 
Axel von Fersen – 2 
Robespierre – 3 
Napoleon – 19 
Alexander I – 1 
Jakob Walter (Soldat)  - 6 
Lord Nelson – 2 
Ludvig XVIII – 1 
Ludvig Filip – 1 
Napoleon III - 1 
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meningar. "De rika borgarna hade fått makten genom revolutionen, och de ville inte dela 
den med de lägre klasserna. Inte heller ville de dela den med kvinnorna." (s.69) 
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Kvinnor Män

Namngivna - Historia 2 1996

 

Figur 11 

De två gånger specifika kvinnor namnges i Historia 2 gäller båda drottning Marie 
Antoniette, i förbigående i samband med att hon avrättas (s.71) och att hon ordnade 
dyra fester medan folket svalt i Paris (s.66).  
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Figur 12 

I Historia 2 finns inga bilder på kvinnor alls.  

Bilderna på endast män visar i tur och ordning: Bilden där adelsmännen och prästerna 
sitter på tredje ståndets rygg. Stormningen av Bastiljen. Ett notblad från Marseljäsen. 
Avrättningen av Ludvig XVI, en hjältebild på Napoleon och en bild ifrån katastrofen 
under krigståget i Ryssland.       

Det finns tre mixade bilder, på en avbildas ett soppkök, på en återfinns kvinnor som 
åskådare när revolutionens budskap förs fram till folket på gatan och den tredje är 
”vetenskapsbilden” från när det nya måttsystemet införs.  
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GRUNDBOK HISTORIA PULS AV GÖRAN KÖRNER OCH LARS LAGHEIM FRÅN 2002  
 

Tabell 5 – Samanställning  (Körner & Lagheim, 2002) 

 

 

VAD STÅR I TEXTEN? – GRUNDBOK HISTORIA PULS (KÖRNER & LAGHEIM, 2002) 
 

4

1

Kvinnor Män

Som grupp - Grundbok Historia 

Puls 2002

 
Figur 13 

I Grundbok Historia Puls nämns kvinnor som grupp fyra gånger och samtliga i ett eget 
stycke som döpts till Kvinnorna kidnappar kungen som upptar en halv sida (en hel 
tillsammans med bilden). Det står i det stycket också att kungen blev parisarnas fånge. 

Grundbok Historia Puls 
2002 

Undersökta sidor 
118-130 

Antal sidor, totalt 13 
Antal sidor uppgifter 0 
Antal sidor fördjupning 0 
Antal bilder totalt 21 
Antal bilder på kvinnor 3 
Antal bilder på män 11 
Antal bilder med både 
kvinnor och män 

6 

Antal bilder på annat 
(kartor) 

2 

Kvinnor som grupp i texten 4 

Män som grupp i texten 1 

Namngivna kvinnor - antal 
gånger 

Marie Antoinette – 2 
Josephine – 1 

Namngivna män – antal 
gånger  

Ludvig XIV - 1 
Ludvig XVI – 5 
Voltaire – 2 
Montesquieu –1 
Rousseau – 1 
Axel von Fersen – 1 
Fancois - 3 
Robespierre – 1 
Napoleon –25 
Dunant - 1 
Guillotin - 1 
Lord Nelson – 2 
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Det är det enda stället i de undersökta böckerna där det är kvinnor som får stå som 
representanter för folket. 

 

3

19

Kvinnor Män

Namngivna - Grundbok Historia 

Puls 2002

 

Figur 14 

En av de två specifika vid namn nämnda kvinnor är i Grundbok Historia Plus Marie 
Antoinette som hittas två gånger. Vid ena tillfället beskrivs hur folkets problem var 
obegripliga för henne. ”Hennes intressen var kläder, fester och kortspel.” (s. 121) Hon 
återfinns senarei i texten, bland annat i meningen ”Drottning Marie Antoinette, flera 
tusen adelsmän och präster hamnade också i giljotinen.” (s. 126) Den andra kvinnan är 
Joséphine, när Napoleon efter att ha krönt sig själv ”kröner han här sin knäböjande 
drottning Joséphine.” (s. 127) 

Män som grupp nämns en gång i följande mening ”Männen i konventet hade lyckats få så 
stor makt att de kunde göra precis som de ville.” (s.126) 
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Puls 2002

 
Figur 15 

De tre bilderna med bara kvinnor är en på en uppklädd Marie Antoinette vid en jordglob. 
Av de andra två är den ena bilden där tredje ståndet bär de två övriga ståndet på ryggen, 
och den sista när de parisiska kvinnorna tågar mot Versailles. 

Bilderna med endast män är fyra stycken porträtt, på Ludvig XIV och filosoferna. Övriga 
bilder är stormningen av Bastiljen, ståndsamhället avbildat som en pyramid av män, 
eden i bollhuset, notblad från Marseljäsen, Ludvigs XVI:s avrättning, en karikatyr av 
Napoleon och återtåget från Moskva.  
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De mixade bilderna är på ett soppkök, plundring av slott, kröning av Napoleon och 
”vetenskapsbilden” rörande de nya måttenheterna. 

 

SO.S HISTORIA, ÄMNESBOKEN, AV ELISABETH IVANSSON OCH MATTIAS TORDAI FRÅN 

2003 
 

Tabell 6 – Samanställning SO.S Historia (Ivansson & Tordai, 2003) 

SO.S – Historia 
2003 

Undersökta sidor 
190-203 

Antal sidor, totalt 14 
Antal sidor uppgifter 1,5 
Antal sidor fördjupning 1 
Antal bilder totalt 11 
Antal bilder på kvinnor 3 
Antal bilder på män 8 
Antal bilder med både 
kvinnor och män 

0 

Antal bilder på annat 
(kartor) 

0 

Kvinnor som grupp i texten 5 

Män som grupp i texten 3 

Namngivna kvinnor - antal 
gånger 

Marie Gouze – 2 

Namngivna män – antal 
gånger  

Ludvig XVI – 7 
Joseph Guillotin – 1 
Robspierre – 3 
Napoleon – 17 
Jean Baptiste (Karl XIV 
Johan) – 2 
Gustav IV – 3 
Gustav III - 1 

 
Vad står i texten? – SO.S Historia (Ivansson & Tordai, 2003) 
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3

Kvinnor Män

Som grupp - SO.S Historia 

2003

 

Figur 16 

I SO. S Historia nämns kvinnor som grupp fem gånger. Det finns ett helt stycke på tolv 
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rader som heter Revolution för kvinnorna?  

"För första gången sa makthavarna i ett europeiskt land att alla människor är födda lika 
och har samma rättigheter. Men med "alla människor" menades bara alla män. Männen 
hade fortfarande ingen tanke på att ge kvinnor rätt att rösta, eller att kvinnor skulle 
kunna väljas till politiker. Inte heller kunde de tänka sig att låta kvinnor utbilda sig eller 
bestämma över sina egna pengar. 

Men revolutionen var ändå viktig för kvinnornas kamp. Under revolutionen märktes de 
nämligen på ett helt annat sätt än tidigare. Kvinnor deltog i revolter, skrev och sa vad de 
tyckte, och bildade klubbar som bland annat arbetade för kvinnlig rösträtt. Men efter 
några år stängde makthavarna deras klubbar, och någon kvinnlig rösträtt blev det inte." 
(s.196) 

En bildtext säger, "Även kvinnor deltog i upproren." (s. 193) På den målade bilden syns 
kvinnor på marsch med spjut och hillebarder. Även i en punktsammanfattning skrivs i 
SO.S "Många kvinnor deltog i revolutionen, men de fick inte samma rättigheter som 
männen." (s. 195) Bland frågorna på samma sida finns en om varför revolutionen var 
viktig för kvinnornas kamp. Även på sidan 198 hittar vi kvinnor i en sammanfattning. 
"För kvinnorna och de fattiga blev det ingen större skillnad." Det bör noteras att det inte 
står någonting om kvinnorna i den löptext sammanfattningen ska sammanfatta.  

 

2
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Kvinnor Män

Namngivna - SO.S Historia 2003

 

Figur 17 

Angående specifika namngivna kvinnor finns vid en bild på Marie Gouze en bildtext där 
hon beskrivs som en av de mest kända kvinnorna under revolutionen. Där skrivs vidare 
att hon skrivit Förklaringen om kvinnans rättigheter, som säger att kvinnor och män föds 
jämlika i fråga om rättigheter, och att hon bland annat krävde lika lön för lika arbete. 
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Figur 18 

Av de tre bilderna på kvinnor föreställer två kvinnor med hillebarder och spjut som gör 
uppror, (det är samma bild som är beskuren på ett ställe) den sista bilden är ett porträtt 
på Marie Gouze. 

Bilderna på män är: halshuggningen av Ludvig XVI, en tidslinje med Napoleon avbildad, 
bilden då tredje ståndet bär de övriga två på ryggen, stormningen av Bastiljen, Ludvig 
XVI grips, Robespierre halshuggs, porträttbild av Napoleon och ihjälfrusna och 
återvändande soldater ifrån Moskva.      
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HISTORIA AV URBAN FOLKEBRANT FRÅN 2003 
 

Tabell 7 

Historia  
2003 

Undersökta sidor 
110-127 

Antal sidor, totalt 18 
Antal sidor uppgifter 2 
Antal sidor fördjupning 2 1/3 
Antal bilder totalt 14 
Antal bilder på kvinnor 4 
Antal bilder på män 6 
Antal bilder med både 
kvinnor och män 

2 

Antal bilder på annat 
(kartor) 

2 

Kvinnor som grupp i texten 2 

Män som grupp i texten 1 

Namngivna kvinnor - antal 
gånger 

Charlotte Corday – 10 
Marie Antoinette – 6 

Namngivna män – antal 
gånger  

Marat –9 
Ludvig XIV -1 
Ludvig XVI –5 
Voltaire – 1 
Montesquieu – 1 
Rousseau – 1 
Leopold II - 1 
Axel von Fersen – 2  
Robespierre –7 
Guillotinj - 1 
Louise – 1 
Ander - 1 
Danton - 1  
Napoleon –28 
Alexander I – 1 
David – 1 
Karl X – 2 
Ludvig Filip - 2 
Lord Nelson – 1 
Capet , Hugo- 1 
Napoleon II - 1 
Napoleon III – 2 
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VAD STÅR I TEXTEN? – HISTORIA 
 

2

1

Kvinnor Män

Som grupp - Historia 2003

 
Figur 19 

I Historia är de två gånger kvinnor som grupp nämns i samma stycke (som sedan 
övergår om att handla om Charlotte Corday) och där står att ”Nunnorna och flickorna på 
klosterskolan L´Abbey Aux Dames… lyckades undvika den uppretade folkmassan.” (s. 
116) 

16

43

Kvinnor Män

Namngivna - Historia 2003

 

Figur 20 

Den här texten börjar med ett stycke på nästan en halv sida om Charlotte Cordays mord 
på Marat.  Stycket har en mörkare bakgrund som skiljer den från den övriga texten. Inte 
mindre än tre gånger återkommer sen olika stycken med mörkare bakgrund instuckna i 
texten som ser revolutionen från Cordays perspektiv, som adelskvinna i nunnekloster 
och vidare till mordet och hennes egen avrättning. 

Marie Antoinette hittar vi på fördjupningssidorna. Hon har här ett helt stycke på en halv 
sida. Här skrivs dels att hon blev bortgift och levde slösaktigt, och det faktum att hon 
härstammade från Österrike gjorde att hon blev misstänkligjord. Men hon beskrivs 
också som den som försökte påverka Ludvig XVI att motarbeta revolutionen och 
tillsammans med von Fersen, som här nämns som trolig älskare, planlägga det 
misslyckade flyktförsöket. Hennes avrättning beskrivs också. 
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Figur 21 

Det finns fyra bilder med endast kvinnor. Två teckningar på Corday. De två övriga bilder 
med endast kvinnor är ett porträtt på Marie Antoinette och ett en teckning där en 
samling kvinnor har ett manshuvud på en stång och marscherar.  

Bilderna på enbart män är ifrån eden i bollhuset, stormningen av Bastiljen, en anonym 
halshuggning och en bild från slaget vid Waterloo. Bilden med det tredje ståndet som 
bär prästerna och adeln på ryggen visar män i den här boken. Vi finner också ett porträtt 
på Robespierre.  

De två mixade bilderna är en på Corday och Marat, precis efter mordet. En dramatisk 
bild där Cordays fromma uppsyn rimmar illa med dådet hon just utfört. Vi återfinner 
också den bild som i Grundbok Historia Puls har bildtexten att Napoleon kröner sin 
drottning men här står det i texten bara att det gäller Napoleons egen kröning. 

 

SAMMANSTÄLLNING FÖRHÅLLANDET I UTRYMME MELLAN KVINNOR OCH MÄN 
Slås texterna i alla böckerna ihop återfinns 31 namngivna män (som nämns sammanlagt 
197 gånger6) och 5 kvinnor (som nämns sammanlagt 33 gånger). Av dessa är det tre 
män som nämns i alla sju böckerna men ingen kvinna som namnges i samtliga texter. De 
tre männen är Ludvig XVI, Robspierre och Napoleon. Om däremot SO. S Historia från 
2003 utelämnas är det fyra män som återkommer i varje text och en kvinna. Den man 
som tillkommer till de ovannämnda är Rousseau och den kvinna som vi hittar är Marie 
Antoinette. Av de namngivna kvinnorna är det ingen förutom Marie Antoinette som 
finns i mer än en bok.  

Kvinnor som grupp nämns 26 gånger sammanlagt och män som grupp 12 gånger. 
Utelämnas här Historia Kompakt – 1995, som är den bok som skiljer sig mest från de 
andra är förhållandet 15 kvinnor och 8 män.  

 

                                                             
6 Här har av samma skäl som tidigare Napoleon Bonaparte uteslutits, han nämns sammanlagt 156 gånger i 
texterna. 
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Figur 22 

Män, namngivna och som grupp, återfinns alltså 209 gånger och motsvarande siffror för 
kvinnor är 59 gånger. 

Slås antalet bilder ihop finns det: 16 på endast kvinnor, 58 på enbart män, 30 med både 
kvinnor och män och 11 på annat (kartor och liknande).   

 

HUR KVINNOR BESKRIVS 

SOM GRUPP 
Texterna om kvinnor kan delas in i två kategorier, passiva och aktiva, efter kriterierna 
att kvinnorna är aktiva då de själva utför något (öppnar diskussionsklubbar, tågar mot 
Versailles etc.) och passiva när någon annan styr vad som händer med dem (de får 
arvsrätt, får inte rösträtt etc.). För texterna sammanslaget är kvinnor som grupp aktiva 
på sju ställen i texterna och passiva lika många gånger, det vill säga sju. 

SPECIFIKA KVINNOR 
Görs samma indelning i passiva och aktiva blir resultatet att Marie Antoinette 6 gånger 
är aktiv i texterna och 9 gånger passiv.  

Maria Teresia nämns som mamma till Marie i Historia för högstadiet från 1989 men hon 
varken gör eller blir utsatt för något annat.  

Drottning Joséphine blir knäböjande krönt av Napoleon i Grundbok Historia Puls, en 
passiv gärning. 

De två övriga namngivna kvinnor i texterna är, Marie Gouze och Charlotte Corday är 
båda aktiva (även om deras aktiviteter skiljer sig väsentligt åt) i sina respektive texter.  
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I BILDER 
Bilderna på kvinnor kan också delas upp i aktiva och passiva, då aktiv blir benämningen 
om kvinnorna på bilderna uträttar något och passiva om de är utsatta för något eller om 
det är ett porträtt där ingenting händer. Görs denna uppdelning är kvinnorna aktiva på 
11 bilder och passiva på 5 bilder. De är aktiva på ungefär 70 % av bilderna. 

Samma indelning med bilderna med män visar att männen är aktiva på 38 bilder och 
passiva på 20 bilder.  Männen är på bilderna aktiva på ungefär 65 % av bilderna. 

 

FÖRÄNDRING ÖVER TID  
Här följer några sammanställningar över förändringar över tid. När följande diagram 
läses är det viktigt att ha i åtanke att det insamlade materialet till sin omfattning är så 
pass litet att relativt små skillnader i absoluta värden ger ett stort utslag i diagrammet. 
Med detta i åtanke är de ändå användbara som underlag för vidare diskussion. 

KVINNOR SOM GRUPP  
Om de tidigare klassificeringarna följs kan följande diagram ställas upp för att jämföra 
böckerna. Hur ofta nämns kvinnor som grupp och hur ofta är de då aktiva i texten? 
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Figur 23- Kvinnor som grupp 

 

Här syns att både kvinnor som grupp och antalet aktiva kvinnor har ökat något under de 
undersökta åren, om man bortser från ”toppen” för Historia Kompakt – 1995.  
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NAMNGIVNA 
Ett likadant diagram för de namngivna kvinnorna (alla gånger de nämns tas med) ser ut 
så här.  
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Figur 24 

Här framgår att antalet gånger kvinnor nämns vid namn inte ändrats nämnvärt.  Historia 
för högstadiet -1989 och Historia – 2003 är två toppar. Däremot är det värt att notera att 
aktiva namngivna kvinnor stigit.  

Slås båda diagrammen ihop till ett diagram blir resultatet. 
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Figur 25 

Här är det tydligt att även om det i Levande historia från 1987 och Historia för högstadiet 
från 1989 fanns fler kvinnor än i Historia 2 från 1996, Grundbok Historia Puls från 2002 
och SO.S – Historia från 2003, var fler kvinnor aktiva i de tre sistnämnda. 
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BILDER 
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Figur 26 

Eftersom benämningarna aktiv och passiv skiljer sig lite på bilder och text är det inte 
helt oproblematiskt att räkna ihop de båda, men eftersom det ändå kan vara intressanta 
(så länge man har detta i tankarna) infogas här även ett diagram med antalet kvinnor i 
bild och text och antalet aktiva i dessa kategorier 
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Figur 27 

 

JÄMFÖRELSE MELLAN BÖCKERNA 
En jämförelse i texten mellan böckerna visar att det är först i de två senaste undersökta 
böckerna från 2003 som någon annan namngiven kvinna än Marie Antoinette nämns 
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som aktivt tar del i skapandet av det historiska skeende som här betecknas som ”franska 
revolutionen”. Det är två olika kvinnor i de respektive böckerna, vilket bör betyda att det 
ännu inte i historiediskursen finns specifika kvinnor som har en självskriven plats.   

VAD LÄR VI OSS AV DETTA? 

KVINNOR SOM GRUPP NÄMNS OFTARE ÄN MÄN SOM GRUPP  
Hur bör det faktum, att kvinnor som grupp i vissa böcker och i sammanställningen 
nämns oftare än män som grupp, tolkas? Detta är det enda område där kvinnorna får 
mer utrymme än män. Varför detta inte är ett tecken på att kvinnor är likvärdiga med 
männen i böckerna visas i sammanställningen över de sammanlagda gånger 
representanter för de båda könen nämns, där männen har en stor majoritet (även då 
Napoleon Bonaparte utelämnas.) Att kvinnor som grupp nämns oftare än män är 
snarare ett tecken på det faktum att männen är norm (Beauvoir de, 1995).  Eftersom 
texterna i stort rör männens aktiviteter behöver läroböckernas författare bara visa att 
det rör sig om ”andra” när det är kvinnor som grupp som gör någonting. 
Historieböckerna uppvisar en diskurs där det att vara man är det ”normala”(Eilard, 
2008). Genom att på detta sätt tydligt avskilja kvinnor från män och sedan ge männen 
den övervägande majoriteten av utrymmet visar texterna som helhet upp de båda 
teknikerna som skissades i litteraturgenomgången om hur genuskontraktet bibehålls 
genom isärhållande och hierarkisk ordning (Hedlin, 2004) 

DE GENUSSKAPANDE LÄROMEDLEN – EN POSITIV OCH NÅGRA NEGATIVA SLUTSATSER 
Eftersom utgångspunkterna i undersökningen varit att läromedel har en stor roll i 
undervisningspraktiken(Englund, 2006. Wright, 1998. mfl.) och att genus är något som 
kontinuerligt (åter)skapas av bland annat de diskurser en människa kommer i kontakt 
med (Eilard 2008) ger denna undersökning upphov till eftertanke. Den första slutsatsen 
är ur perspektivet att könen i enlighet med styrdokumenten skall vara jämlika, positiv: 
utvecklingen verkar gå framåt. De senare böckerna ger större utrymme åt aktiva 
kvinnor, och framför allt så framkommer fler kvinnliga individer som uträttar något och 
som de uppväxande flickorna kan identifiera sig med. Utvecklingen går alltså åt rätt håll 
i det undersökta materialet. De övriga slutsatserna är mindre önskvärda: det är 
fortfarande inte jämställt och även om det blir aningen bättre i de senare böckerna 
användes även de tidigare böckerna i skolan. Det är fortfarande inte helt jämställt i 
böckerna och eftersom dessa hjälper till att skapa flickorna och pojkarnas syn på vad det 
innebär att vara representanter för sitt kön påverkar historieläroboksdiskursen 
fortfarande synen på ”betydelsen” av att vara kvinna respektive man. (Hedlin, 2004) De 
aktiva kvinnorna får förvisso större utrymme än vad de tidigare fått men är ännu inte 
jämlikar och det är det som förmedlas. Paradoxalt nog skulle själva påpekandet av att 
det nu finns fler aktiva kvinnor än vad det gjort förut kunna ge ett falskt legitimerande 
av böckerna. Dessa framställs då som jämlika, när de, de facto, inte är det. Att det har 
blivit bättre i senare läromedel får också mindre genomslag eftersom de äldre böckerna 
fortfarande används och finns tillgängliga i skolan. En lösning på detta dilemma och ett 
förslag hur denna undersökning kan användas som ett didaktiskt verktyg kommer i 
nästa avsnitt. 

 



33 
 

MINSTA GEMENSAMMA NÄMNARE I NAMN – SKAPANDE AV EN NY DISKURS  
Eftersom vi alla är färgade av vårt sammanhang styrs vårt tänkande av våra egna 
erfarenheter. Jag fick under arbetet med denna undersökning en påminnelse om de 
diskursiva krafterna när ett tvivel infann sig hos mig under arbetet med denna 
undersökning. Det handlade om att den valda historiska perioden kanske inte var den 
bästa utifrån att det helt enkelt inte var så många kvinnor som hade betydelse för den. 
Sedan slog det självklara mig – vad vet jag om det? Eftersom min kunskap om franska 
revolutionen kommer från böcker liknande de som undersöks är min förståelse för 
denna period givetvis färgad av just den diskurs jag ämnade undersöka.  

Så för att påvisa en direkt nytta av den typ av innehållsanalys som här föreligger 
kommer här en diskussion hur faktiskt enbart denna undersökning skulle kunna ligga 
till grund för en skiss till en ny diskurs för franska revolutionen. Detta visar också hur 
viktigt det är att inte falla i fällan att använda läromedlen som allt för styrande i 
undervisningen något som kan bli fallet av diverse skäl som Englund visat (Englund, 
2004). När det gäller namngivna personer, som är det område där de största 
skillnaderna mellan män och kvinnor förekommer skulle vi till exempel kunna göra en 
”namnens minsta gemensamma nämnare”. Ett sådant arbete skulle kunna gå till så att vi 
först konstaterar att i stort sett alla läroboksförfattare verkar vara ense om att följande 
personer måste nämnas i beskrivandet av den aktuella perioden: Ludvig XVI, Robspierre 
och Napoleon. Alla böcker förutom SO. S Historia menar också att Rousseau och Marie 
Antoinette bör nämnas.Vi får då (om vi utelämnar SO. S Historia) 4 män som ”bör” 
nämnas – vi skulle kunna kalla det ”den minsta gemensamma nämnaren i män”. Vi har 
också 1 kvinna Marie Antoinette. Hon är aktiv i några böcker och passiv i andra. 

I de övriga böckerna dyker några namngivna kvinnor upp i texten i en varsin bok: Maria 
Teresia är mamma till Marie i Historia för högstadiet från 1989. Drottning Joséphine blir 
knäböjande krönt av Napoleon i Grundbok Historia Puls. De två övriga är, Marie Gouze 
och Charlotte Corday som båda är aktörer i sina texter, den förste som tänkare och den 
andre som nunnan som blev revolutionär och mördare. Om vi då tar bort de icke aktiva 
kvinnorna får vi sammanlagt tre kvinnor som uträttat något och som åtminstone en 
läroboksförfattare anser tillräckligt historiskt viktig för att ta med i sin redogörelse för 
franska revolutionen. 

Utifrån enbart dessa undersökta texter skulle vi då kunna göra en sammanställning om 
franska revolutionen som innefattar de 4 namngivna aktiva män som finns i majoriteten 
av böckerna. Om vi där också infogar de 3 aktiva kvinnor vi hittar i de sammanlagda 
texterna får vi en text som förvisso ändå inte är helt ”jämställd” men som ändå är mer 
symmetrisk än de vi finner i till och med de mest jämställda böckerna i undersökningen. 
Detta skulle kunna vara grunden till skapandet av en ny mer jämlik diskurs. Det bör 
också påpekas att en lärare på den skolan böckerna kommer ifrån själv skulle kunna 
plocka i de nämnda texterna för ett aktivt och medvetet skapande av denna diskurs. 
Detta visar vilka vinster som kan göras om läraren inte alltför hårt styrs av ett enskilt 
läromedel. 

 

MEST JÄMSTÄLLDA? 
Att efter denna undersökning utse vilka böcker som är mest jämställda är varken 
oproblematiskt eller ens särskilt tillförlitligt men ur det genusperspektiv som 
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genomsyrat undersökningen får det anses att läromedel där vi möter många kvinnor, 
och dessa dessutom är aktiva och inte endast produkter av omgivningen, är de som är 
bäst för att skapa goda förutsättningar för de två könen att ”skapa sig själva” jämlikt. 
(Hedlin, 2004) Ur detta perspektiv är det 3 böcker som sticker ut särskilt: Historia 

Kompakt – 1995, Historia SO. S - 2003 och Historia – 2003. Det är i den först- och 
sistnämnda av dessa böcker som vi finner flest kvinnor som är aktiva deltagare i 
historien, även om den mellersta boken är den enda där vi finner en kvinna som 
”tänkare”. Värt att notera är att den nuvarande läroplanen kom ut 1994 och att den bok 
som gavs ut året efter Historia Kompakt – 1995 är den bok som har näst flest kvinnor 
som är aktiva. Sedan sjunker det igen för att nå över den nivån först år 2003. Man får en 
Det kan uppkomma misstankar att författaren till Historia Kompakt haft Lpo 94:s 
uttryckliga krav på jämställdhet klart för sig när boken skrevs.  

METODDISKUSSION 
Den komparativa innehållsanalysen visade sig vara ett bra val för att undersöka 
materialet då jag under genomläsningen av läromedlen, innan jag började räkna, i de 
texter det fanns ganska mycket kvinnor fick en intuitiv känsla att dessa böcker var i stort 
sett jämställda, jag tyckte det var kvinnor överallt. När jag sedan verkligen satte mig ner 
och räknade visade det sig att kvinnorna ändå var i tydlig minoritet. 

NYA SVAR GER NYA FRÅGOR 
Vad leder då denna undersökning till? Vilka frågor ger den upphov till? Vad kan vara 
värt att undersöka vidare? Undersökningen var ett nedslag i verkligheten men detta 
innebär givetvis inte att den därigenom är representativ för alla skolor och alla 
läroböcker i Sverige. Då följer naturligt att ett sätt att gå vidare är att göra liknande 
studier på andra böcker i andra ämnen och på andra skolor. Detta är ett arbete som per 
definition aldrig tar slut då nya skolor öppnas och nya läromedel framställs 
kontinuerligt, men enligt talesättet ”många bäckar små” ger varje litet bidrag ny insikt i 
den totala kunskapen om hur de två könen framställs i läromedel. 

Ett annat sätt att gå vidare utifrån den föreliggande undersökningen är att göra en 
fältstudie hur de olika böckerna används. Plockar lärare ur de olika böckerna för att göra 
undervisningen jämställd och leva upp till styrdokumentens krav eller kompenserar 
lärarna för den sneda könsfördelningen på andra sätt?  
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