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Sammanfattning 

Föreliggande uppsats är en genusinriktad och diskursanalytisk studie som undersöker det nya 

läromedlet Perspektiv på historien 1b, (2011), som utkommit i samband med de nya kursplanerna i 

historia och läromedlet är specifikt gjord för kursen historia 1b. I studien analyseras om nämnda 

läromedel har ett genusperspektiv och om den nya kursplanen förespråkar ett sådant.  

Diskursanalysen som används utgår från Winther Jørgensen och Philips, diskursteori i Diskursana-

lys som teori och metod, (2000). Jag har också kombinerat denna diskursteori beträffande metod med 

en så kallad genustrappa, som utgår från den Edwertz och Lundström själva komponerat i deras 

studie, Jämställdhets- och genusperspektiv i kurslitteraturen, (2003). Dessutom analyseras också några av 

förekommande bilder utifrån Hirdmans Genuskontrakt hon bl.a. beskriver i Genus - om det stabilas 

föränderliga former, (2001) 

      

Två avhandlingar som också haft betydelse för min studie är Ambjörnssons, I en klass för sig: Ge-

nus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, (2004) samt Bergs, Självets Garderobiär: Självreflexiva genusle-

kar och queer socialpsykologi, (2008). Även kvinnohistorikern Ohlander med bl.a. hennes och Ström-

bergs bok Tusen svenska kvinnoår: Svensk kvinnohistoria från vikingatid till nutid, (2008), och genus 

forskaren Gemzöe och hennes bok Feminism(2008), har varit betydelsefulla för denna studie. 

 

Studien utvisar att kursplanen förespråkar ett genusperspektiv om än inte direkt uttalat och Per-

spektiv på historien 1b, har också ett visst inslag av genusperspektiv men inte genomgående, det 

finns däremot mer av ett jämställdhetsperspektiv i boken, då boken lyfter fram skillnader och 

orättvisor mellan män och kvinnor i historien, men långt ifrån alltid problematiserar detta. 

 

Nyckelord: Diskursanalys, genus, genustrappa, genuskontrakt, jämställdhet, kvinnohistoria
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1. INLEDNING 
 

Jag minns att jag funderade över graviditeterna – hemliga funderingar som knappt kom upp till ytan i mitt eget 
medvetande, men ändå funderingar som finns kvar i mig: hur i hela fridens namn hade hon stått ut? Vilka barn 
överlevde? Hur födde hon? Jag undrar om jag inte räknat på fingrarna hur det gick ihop, de 16 graviditeterna, när 
de började och när de slutade: antag att hon varit 16 år när hon blev gravid första gången, kan jag ha tänkt, och 
sen födde hon barn vartannat år – vad blir det? Jo, barnafödandet upphörde när hon var omkring 48 år gammal, 
det kan stämma...1 
 

Hirdman lyfter i boken Kvinnohistoria (2008), fram en del av en del om hur det tidigare förhöll sig 
beträffande kvinnohistoria, en historia där männen tog det största utrymmet. Hon beskriver hur 
hon som ung student kom att fundera över en beskrivning av drottning Anna av Storbritannien, i 
den kurslitteratur i historia som användes vid Stockholms universitet läsåret 1966. Det Hirdman 
fick läsa var en beskrivning av denna drottning, som osäker och med ett begränsat förstånd och 
att hon dessutom hade en försvagad hälsa efter sexton graviditeter, men som ändå inte givit Eng-
land något livsdugligt, ”kungsämne”2 Hirdman beskriver också att det ändå inte var någon mer 
medveten feministisk uppmärksamhet eller upprördhet över det stereotypa nedvärderandet av 
denna drottning, som fick henne att fundera Anna Stuart. Detta eftersom hennes feminism ännu 
inte vaknat och att denna sort av stereotypa beskrivningar redan ingick i den mentala miljön. Det 
var annat hon kom att fundera över, som hur denna drottning Annas liv egentligen gestaltat sig. 
 
Det Hirdman beskriver påminner om mina egna funderingar, ej som student, men som ung små-
barnsmor. Detta om en helt annan mer anonym men ändå omnämnd 1700-tals kvinna, också hon 
med just namnet Anna, dessutom så födde även hon många barn, dock ej sexton men femton 
barn, flera av dem dog i späd ålder. Hon var en läkarhustru, som omnämns i en äldre hembygds-
bok, en kvinna som det faktiskt inte beskrevs något mer om än att hon omnämndes genom att 
hon blivit gift med en läkare, den centrala gestalten. Dessutom så nämns denne läkare med just 
namnet Carl, att även varit vän med Karl von Linné. Jag funderade mycket över detta, hur var 
hennes liv som mångbarnsmor? Det enda man kunde utläsa om henne var just genom denna 
beskrivning av hennes man och när hennes alla barn föddes och dog, samt att hon själv dog i 
förtid endast fyrtiosex år gammal detta endast ett år efter det yngsta barnets födelse.3  
 
Kvinnor har ofta på dessa sätt varit marginaliserade för att inte säga osynligjorda, i historien. Har 
de inte nästan helt försvunnit i skuggan av mannen, så har de ofta istället som Hirdman beskrivit 
omtalats i stereotypa eller i värsta fall nedvärderande beskrivningar. Därför är det så betydelsefullt 
att studera hur det förhåller sig med kvinnors synlighet i dagens läromedel i historia. Forskning 
och studier som på något sätt berör eller innehåller frågeställningar angående, det inte helt lättde-
finierade begreppet, genus har också under de senaste årtiondena blivit allt vanligare. I min studie 
har jag valt ett läromedel i historia som är nytillkommet och anpassad för den nya kursplanen 
historia 1b. I denna studie behandlas genus i den nyutkomna boken Perspektiv på historien 1b, 
(2011).4 
      

                                                 
1 Hirdman Yvonne, ”Vad är kvinnohistoria” i Kvinnohistoria, 2008,. s.7. 
2 Hirdman, 2008,  s.7. 
3 Trotzig Karl, Hedemora stads historia: En hembygdsbok, Hedemora, 1943 s.299-301. 
4 Nyström Hans, Nyström Lars, & Nyström Örjan, Perspektiv på historien 1b, Malmö, 2011. 
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Beträffande genus, detta ord och begrepp, så har forskaren Yvonne Hirdman, sagt bl.a. detta: 

Ordet genus kommer från grammatiken, där det står för slag, sort: han, hon, den och det. Vi använder det för att 
beteckna det komplicerade faktum att människor ”görs” till sitt kön och att det således inte är det biologiska kö-
net som bestämmer den sociala positionen eller vårt sätt att vara och tänka.5 

 
Den här studien ingår i min utbildning till gymnasielärare i historia, som skolämne är detta ett 
ämne där män har tagit stort utrymme. Inte minst i beskrivningen av alla de krig som historien 
innefattar, där män också oftast varit de som bedrivit alla dessa krig och krigande. Män är dessut-
om generellt mer framträdande i historien än kvinnor. Jag finner begreppet genus intressant och 
betydelsefullt och det beror bl.a. på just dessa ovan nämnda förhållanden. Jag har som blivande 
historielärare anledning att fundera över vilken bild av män och kvinnor genom historien, som 
förmedlas i läromedel. Historia är något som berör både kvinnor och män ändå har kvinnor i 
historieskrivningen så ofta kommit i skymundan. Desto mer glädjande är det därför att det finns 
historiker som specialiserat sig på just kvinnors historia, så kallade kvinnohistoriker. En av dessa 
Ann-Sofie Ohlander skriver tillsammans med Ulla-Britt Strömberg dessa inledande ord i Tusen 
svenska kvinnoår (2008): 
 

Kvinnor har i historien arbetat inom alla områden ja, inom fler områden än männen, eftersom de vid sidan av 
annat arbete så gott som alltid haft ensamansvaret för barn och hushållning. De har stått för överlevandet och 
nyskapandet av samhällets grundvalar – särskilt under krigen, då de sörjt för att det överhuvudtaget funnits nå-
gonting att bygga vidare på.6 

 
Kvinnor som är hälften av mänskligheten, har ändå så ofta kommit på undantag i historien och 
historiebeskrivningen, detta trots att kvinnor ofta fått ta ett mycket stort ansvar. Kvinnor har 
liksom män ofta arbetat hårt för sin och familjens överlevnad, då mannen kanske dragit ut i något 
av alla de otaliga krig som pågått genom historien. Detta med genus är betydelsefullt eftersom 
genus är ett begrepp som innefattar ett ifrågasättande av dessa förhållanden. Dessutom så pro-
blematiseras olika över och underordningar, mellan kvinnor och män genom historien och deras 
olika villkor. Hur förhåller sig de läromedel i historia som eleverna möter till genus och ett pro-
blematiserande av sådant som ojämställdhet mellan könen? 
       
På en gymnasieskola jag varit i kontakt med, hade de lärare vars elever, läste enligt den nya kurs-
planen i historia 1b, tagit ett gemensamt beslut att alla använda samma läromedel nämligen, Per-
spektiv på historien 1b, (2011). Beslutet att använda detta läromedel grundar sig på att de ville inar-
beta ett sätt att arbeta med den nya kursplanen med stöd av detta läromedel. Därför har jag valt 
att studera just detta läromedel. Valet att studera, ett läromedel, beror också på att jag genom att 
välja enbart ett läromedel, avser gå lite djupare i studien av detta läromedel som är utformat för 
att vara kompatibel med den nya kursplanen. 
      
Författarna till Perspektiv på historien ib, ger i bokens inledning uttryck för det betydelsefulla att lyfta 
fram hur förhållandet mellan könen har förändrats genom historien. Det kan man tolka som att 
det finns en önskan att ha med ett genusperspektiv i den här boken. Detta läromedel Perspektiv på 
historien 1b,  som är en omarbetning av den tidigare boken perspektiv på historien A bas, står här i 
fokus för min undersökning, som jag avser att studera utifrån ett genusperspektiv.  

 

 
 

                                                 
5 Hirdman  Yvonne, 2008, s. 18. 
6 Ohlander Ann-Sofie & Strömberg  Ulla-Britt, Tusen svenska kvinnoår: Svensk kvinnohistoria från vikingatid till nutid,   
2008, s. 7. 
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1.1  Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna studie är att utifrån det jag inledningsvis beskrivit undersöka hur det förhåller 
sig med genusperspektivet i Perspektiv på historien 1b, samt vad som framkommer i kursplanen i 
historia angående genus. Jag vill därför få svar på frågeställningarna.  
       
 

 Ger den nya kursplanen för historia 1b, uttryck för ett genusperspektiv i undervisningen 
och uttrycks det i sådant fall direkt, eller mer indirekt? 
 

 Problematiserar boken Perspektiv på historien 1b, mäns och kvinnors olika villkor genom hi-
storien samt har den ett genomgående genusperspektiv? 

 

2. BAKGRUND OCH GENUS 
 
I detta kapitel presenteras kort det material jag valt att studera, samt beskrivs bakgrunden till valet 
av analys och därigenom också en del av den förförståelse som jag utgår från i studien. Beträffan-
de läromedlet och den läroplan jag studerar, så beskriver jag något mer ingående omgående om 
dessa i min analysdel.   Detta läromedel Perspektiv på historien 1b, (2011), är en omarbetad version 
av läroboken Perspektiv på historien A Bas, (2000). Syftet är dock inte alls att jämföra dessa läro-
böcker, utan istället att analysera boken utifrån de utgångspunkter och den metod och teori jag 
valt. Det har redan i den tidigare kurs och ämnesplanen beskrivits vara av vikt att historia bör 
studeras ur olika perspektiv. Exempelvis nämns i de äldre kursplanerna vilka ju också fortfarande 
gäller för de elever som påbörjade sina studier innan de nya började gälla hösten 2011: 
 

Kopplingen mellan det förgångna, nuet och framtiden gynnar analys och problematisering. Detta bidrar till hand-
lingsberedskap vare sig det är tal om emancipation, migration eller interkulturell förståelse.7 

 
Därför har jag också som avsikt att studera och lyfta vad som sägs angående dessa och liknande 
perspektiv i de nya läroplanera och därigenom försöka se om det överensstämmer med det nya 
läromedlet. Det bör också förtydligas, med tanke på ovanstående citat, att studien inriktas främst 
på om det i det undersökta läromedlet finns något problematiserande av ojämställdheten mellan 
just män och kvinnor genom historien. Enligt Gy 2011, anges bland annat, historieämnets syfte 
vara att eleverna ska ges möjligheten att utveckla sin förmåga att förstå vår nutid genom att ha 
historien som referensram och därigenom ge eleverna förmåga att orientera sig i framtiden.8  
 
I kursplanen för historia 1b, nämns bland annat, historiska frågeställningar kring förändringspro-
cesser samt också olika perspektiv på sådant som makt och kön.9 Det är män som genom histori-
en varit de framträdande, även så  inom ämnet historia. Detta genom att det oftast varit män som 
bedrivit krig och krigat. Män har inte minst därigenom ofta varit de som haft eller tagit sig legiti-
mitet att utöva makt. Därför är det viktigt att elever får tillfälle att problematisera dessa ojämn-
ställda förhållanden genom historien. Detta eftersom kunskap och ifrågasättande och olika per-
spektiv också är redskap att kunna förändra ojämnlikheter, men även beträffande sådant som 
synen på kvinnors betydelse genom historien.  
      

                                                 
7 Skolverket, Ämnets karaktär och uppbyggnad, www.skolverket.se. Hämtad, 2011-10-30. 
8 Skolverket. Ämne - historia: Ämnets syfte s.1. www.skolverket.se, Hämtad, 2011-11-08. 
9 Skolverket, Kurskod: HISHISO1b. www.skolverket.se Hämtad: 2011-11-08. 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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Yvonne Hirdman, skriver om den historiesyn som förmedlades i historieböcker ända in på 1970-
talet, där kvinnor vanligen förringades, förvanskades eller osynliggjordes i historieböckerna:  
 

Osynlighet var det vanligaste ödet som drabbade kvinnor i historieböckerna. Inte konstigt då, att tidiga kvinno-
historiker talade om kvinnor som både gömda och glömda i historien, dolda (med flit) av manliga historiker, 
kvinnor som nu skulle fram och få sin rättmätiga plats i historien.10 

 
Hur synliga är kvinnor egentligen är i dagens läromedel och framställs de ojämnlika förhållanden 
mellan män och kvinnor genom historien, i nutida läromedel, och mer specifikt i Perspektiv på 
historien 1b, 2011. Inledningsvis i läromedlet, Perspektiv på historien 1b (2011), så beskriver författar-
na hur historievetenskapen har förändrats, från en nationalistisk tradition med fokus främst på 
krig och kungar. För att sedan efter det andra världskriget övergå till ett mer analytiskt förhåll-
ningsätt. I detta ingick att föra olika resonemang kring orsak och verkan, för att förklara hur 
samhället utvecklats. Författarna fortsätter med att lyfta fram detta: 
 

På senare tid har nya forskningsfält öppnat sig. Inte minst har frågor om hur förhållandena mellan könen föränd-
rats genom historien blivit viktiga. Samtidigt har allt fler forskare intresserat sig för hur olika tolkningar och per-
spektiv påverkat vår bild av det förflutna.11 

 
Hirdman hävdar att historia på 1960-talet fortfarande alltjämt i stort handlade om krig och kam-
pen mellan länder och utrikespolitik, i den tyske historikern Leopold von Rankes anda.12 Hird-
man lyfter också fram att den tyska kvinnohistorikern Marie Louise Janssen-Jurreit, hävdat att 
kvinnor sällan framställts bedriva någon kamp; de rättigheter de uppnått beskrivs ha tilldelats 
dem: 
 

Också drottningar kunde på detta sätt framställas som betydelselösa, passiva redskap i händerna på historiens 
verkliga aktörer. Så var fallet med vår Anna Stuart, som, vilket vi ju redan fått veta, varken var särskilt  intelligent, 
eller, vilket kanske var värre, ens särskilt vacker: ” a good speaking voice was almost her only personal attraction” 
Det passiva draget förstärks sedan av att hon som regent ansågs vara helt i händerna på hertigen av Marlbo-
rough.13 

 
Hirdman nämner också det faktum att det funnits kvinnor som redan tidigare i historien försökt 
att lyfta fram kvinnorna i historien.  Hirdman beskriver att de kvinnor som lyftes fram i den tidiga 
kvinnoforskningen var sådana kvinnor som exempelvis, den heliga Birgitta, och andra mäktiga 
eller välbeställda kvinnor såsom: Kristina Gyllenstjärna, Ebba Brahe, drottning Kristina. 
 
Charlotte Tornbjer lyfter också fram exempelvis Ellen Fries som också var den första kvinnan i 
Sverige att disputera i historia 1883. Fries var också engagerad i kvinnofrågor och även en av 
grundarna till Fredrika Bremer-förbundet och att hon efter sin disputation ägnade sig åt att syl-
liggöra kvinnor i historien.14 
 
 I stort så handlade annars historia om just män, och så även inom varianterna, såsom ekonomisk 
historia och idéhistoria. Detta började förändras under 1960-talet i den allmänna radikaliseringen 
som skedde på universiteten under denna tid. Eftersom studenterna kom med krav också på fol-
kets historia, så kom perspektivet att vidgas, och även kvinnohistorien kom att växa fram.15 Från 
1970-talet kom så enskilda kvinnor samt även kvinnor som kollektiv att lyftas fram och räddas ur 

                                                 
10 Hirdman Yvonne, 2008,  s.10. 
11 Nyström  H. Nyström  L. Nyström  Ö. Perspektiv på Historien 1b, 2011, s. 3. 
12 Hirdman  Yvonne, Genus – om det stabilas  föränderliga former, Stockholm, 2001, s. 9. 
13 Hirdman, 2001, s. 9. 
14 Tornbjer Charlotte, 2009, ” Kristina och kanonen” i Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken. s.237.  
15 Hirdman, 2008, s. 9-10.  
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glömskan. Från början kom det också att bli en slags kompletterande historia. Hirdman beskriver 
detta: 
 

Det var en slag ”och- historia”: man ville forska och skriva om t.ex. kvinnor ”och” den franska revolutionen […] 
kvinnor ”och” industrialismen, kvinnor ”och” arbetarrörelsen, kvinnor ”och” nazism etc. 16 
 

Hirdman menar att detta sätt att närma sig historien inte visade sig vara helt utan komplikationer. 
Kvinnor blev på något sätt ändå svåra att synliggöra, hon nämner arbetarrörelsen som exempel: 
 

Visst finns där ett par kvinnor bland de tidiga pionjärerna – vi har ju Kata Dalström! Men som kollektiv är kvin-
nornas insats svår att ”synliggöra”- om man alltjämt vill berätta den vanliga historien.17 

 
Det Hirdman påvisar och beskriver är att kvinnorna som grupp eller kollektiv, faktiskt inte heller 
går att klämma in bland männen, hur som helst. Inte enbart eftersom de var färre frontfigurer, de 
uppförde sig inte alltid som männen. De hade ofta andra idéer än de röda radikala, kvinnorna var 
ofta mer konservativa med småborgerliga drömmar, menar Hirdman.18  
 
Det man heller inte ska glömma är att kvinnorna ofta också engagerade sig i sådant som de olika 
frikyrkorörelser som tillkom under samma tid, som industrialiseringen tog fart. Susanna Heden-
borg och Lars Kvarnström beskriver bland annat, detta: 
 

Arbetarrörelsens geografi sammanfaller, förklarligt nog, i stort med industrialiseringsprocessen. Inom frikyrkorö-
relsen var utrymmet för kvinnligt inflytande starkt, till skillnad mot vad som gällde stadskyrkan. Liberaler och so-
cialdemokrater dominerade dessa folkrörelser.19 

 
Efter dessa försök till en historiebeskrivning, som Hirdman kallar ”och” historia” med sina svå-
righeter att försöka att endast komplettera historien, genom att klämma in kvinnorna i männens 
historia. Kvinnorna hade också ofta andra intressen än männen, liksom Hirdman beskiver och 
citatet ovan också ger uttryck för. Efter denna ”och- historia”, så har det kommit en annan sorts 
kvinnohistoria en som Hirdman kallar ”hur- historia”: En historia som berättar hur kvinnor lev-
de.20 Hirdman menar att detta oftast inte handlar om de mer ovanliga kvinnornas liv, t.ex. olika 
drottningar, utan ofta det mer generella utifrån vanliga kvinnors liv. Dessa historier har ofta häm-
tat sin inspiration från socialhistorien, eftersom det ofta blev en beskrivning av elände och för-
tryck så kom en slags motreaktion. Det uppkom ett behov av att lyfta fram kvinnor som starka 
och duktiga, och beskriva kvinnor som kunde mer än männen. Det finns då en uppenbar fara 
också med detta sätt att beskriva kvinnors historia, då den riskerar att åter bli kulturhistoria, med 
inslag av ett slags idylliserat kvinnoliv.21 Hirdman förklarar bland annat detta angående kvinnohi-
storias väg till genushistoria:  
 

Genom att förstå att män och kvinnor och deras förhållande till varandra spelar en så viktig roll också för sådant 
som inte verkar handla om kön, får vi ett sätt att studera historien utan att ideligen falla offer för ”de bestämda 
händelsernas tyranni” och bedöma kvinnornas handlande eller icke-handlande i förhållande till dem.22 

 
Man kan fundera över hur långt vi egentligen kommit beträffande detta och om det inte finns en 
stor risk att kvinnor hela tiden hamnar i nya former av underordningar? Just därför är också 
forskning och studier om exempelvis olika läromedel så betydelsefulla. 

                                                 
16 Hirdman, 2008, s. 11. 
17 Hirdman, 2008, s. 11. 
18 Hirdman, 2008, s.11. 
19 Hedenborg  Susanna & Kvarnström Lars, 2009, Det svenska samhället 1720-2006: Bönderna och arbetarnas tid, s. 212. 
20 Hirdman, 2008, s.14. 
21 Hirdman, 2008, s.16.  
22 Hirdman, 2008, s.17. 
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 2.1 Gemzöe och feminismen 

 
I förordet till Gemzöes bok Feminism, (2008) lyfter Tomas Lappalainen fram diskrepansen mellan 
feminismens mer offentliga sida och den realitet som kvinnor rent faktiskt lever i och med. Lap-
palainen konstaterar bland annat, att kvinnoförtryck inte har vare sig några enkla svar eller poli-
tiska lösningar. Han menar också att dessa frågor är några av vår kultur och även samhällforsk-
ningens stora gåtor. Lappalainen beskriver också detta angående Gemzöes diskussion:  

 
Hon pekar ut skillnader och likheter mellan liberalfeminism, marxistisk feminism, radikalfeminism och vad hon 
väljer att beteckna som socialistisk feminism.23 

    
Detta belyser också att det inte är någon enda renodlad riktning av feminism som Gemzöe be-
skriver i sin bok. Gemzöe hävdar att det finns en nidbild av feministen, som en slags manhaftig 
frustrerad kolerisk och ful kvinna, som inte kan få någon man. Hon menar att just detta fått 
människor att värja sig mot att bli kallad feminist, eftersom det har tillskrivits så många negativa 
epitet. 24  
 
Det Gemzöe beskriver får mig också att tänka på vilka, diskursiva stereotyper, man ofta försöker 
klämma in människor i och speciellt kvinnor. Kvinnor som på något sätt faller utanför eller op-
ponerar sig mot det Hirdman kallar genuskontraktet, riskerar därigenom att misstänkliggöras eller 
förlöjligas på det sätt som ovan beskrivs. 
      
Lena Gemzöe beskriver att Hirdmans genuskontrakt inte endast håller isär könen, utan också 
ordnar det hierarkiskt, där det manliga könet har ett högre värde än det kvinnliga. Det Gemzöe 
också diskuterar är att Hirdmans genussystem varit omdebatterad och fått kritik. Denna kritik har 
bland annat hävdat att Hirdmans system  i sig har bidragit till en hierarki mellan könen och att det 
dessutom är alltför statiskt.25 De har också hävdats att det därför vore bättre med ett mer neutralt 
begrepp, då detta skulle utrymme åt förhållandet att det finns variationer beträffande könsord-
ningen. Gemzöe lyfter också fram:  
 

Hirdman har svarat att hon i den artikel där hon lanserat begreppet endast avser att peka på mönster som fram-
står som tydliga i den empiri som feminismen samlat in, och inte presenterat någon färdig teori. Hon presenterar 
också idén om könskontrakt som de lokala, historiskt specifika arrangemang som upprättas mellan könen och där 
de två överordnade principerna delvis kan omvandlas.26  

 

Hirdman svar på kritiken kan ses som ett vederhäftigt och rimligt svar. Detta eftersom jag inte 
tror att man förvärrar dessa förhållanden genom att belysa ojämlika förhållandena och strukturer, 
som såväl geografiskt historiskt har varit rådande och alltjämt råder mellan könen. Istället är det 
ett användbart instrument och ett bra komplement till annan teori anser jag. 
      
Gemzöe lyfter också fram en del av den problematik som finns inom feminismen, bland annat 
beskriver hon detta beträffande kvinnors olika villkor, som också gör att den feministiska ideolo-
gin och visionerna stött på förhinder: 
 

Det utopiska tänkandet inom feminismen måste utgå från kvinnor som grupp, men samtidigt införliva kunskap 
om andra hierarkier än den könsmässiga i sitt tänkande. För detta krävs en grundmurad anti-hierarkisk hållning. 
En sådan tydlig antik-hierarkis hållning är en oundgänglig grundsten i feminismens samhällssyn.27 

                                                 
23 Lappalainen, 2001, ”Förord” i Feminism, 2008, s. 8. 
24 Gemzöe Lena, Feminism, Stockholm, 2008, s.13. 
25 Gemzöe, 2008, s. 93-94. 
26 Gemzöe, 2008, 94. 
27 Gemzöe, 2008, 171. 



10 
 

 
Vidare konstaterar Gemzöe att detta ändå inte alls är något självklart inslag i feminismen, men att 
det behövs en strategi i denna fråga. Det betyder ändå inte att dessa ojämlikheter mellan män och 
kvinnor är något man stillatigande bör acceptera, inte heller är det mindre betydelsefullt att forska 
om eller försöka göra något åt dessa rådande förhållanden.  
 

3. KÄLLMATERIAL OCH METOD 
 
I detta kapitel går jag igenom mitt källmaterial samt beskriver min metod och teori. Mitt källmate-
rial för studien är, Perspektiv på historien 1b, (2011) av Hans Nyström m.fl. Boken kom ut i sam-
band med att de nya kursplanerna i gymnasiet introducerades enligt Gy 2011. En större vikt och 
fokus på sådant som historiesyn och källkritik nämns redan inledningsvis, enligt de nya kurspla-
nerna. Boken ersätter den tidigare läroboken, Perspektiv på historien A Bas, (2000), vilket jag redan 
nämnt i inledningen, och vars upplaga utkom år 2000. I undersökningen jämförs inte dessa böck-
er, fokus riktas helt på den nya reviderade upplagan, Perspektiv på historien 1b. Studien lyfter även 
fram vad som utrycks i kursplanen i historia 1b, och ämnesplanen i stort.  Studien inriktas på om 
det  i dessa texten finns något som kan relateras till eller förespråka ett genusperspektiv.      
      
Teorin kan definieras som genusteoretiskt, feministiskt och diskursanalys- inriktad, genus trappan 
används  enligt min egen utformade skala, som i en förenklad version utgår utifrån den ursprung-
liga genustrappans olika definitioner av Edwertz och Lundström. De som ursprungligen konstru-
erat denna genustrappa, för sin analys med namnet Jämställdhet- och genusperspektiv i kurslitteraturen, 
(2003). En studie där de granskat den obligatoriska inledande kurlitteraturen, på Karlstads univer-
sitet, i lärarutbildningen.28 Dessa författare hänvisar  som bakgrund till denna konstruktion, bland 
annat till Yvonne Hirdman (2001), och Gemzöe, (2002). 
 
För att genomföra min studie som kan betecknas som kvalitativ och i stort består av en textana-
lys, så används diskursanalys med utgångspunkt främst i Winther Jørgensen och Phillips, Diskurs-
analys som teori och metod, (2000). Detta beskrivs något mer ingående i kommande kapitel. Diskurs-
analysen kopplas till en förenklad variation av Edvertz och Lundströms nämnda genustrappa. 
Genustrappan består ursprungligen av sju steg. Där det mellersta utgår från en slags nollpunkt, 
som benämns som könsneutral/ könsomedveten, trappan går sedan i fallande skala till minus tre, 
där detta understa trappsteg beskrivs som könmaktförstärkande och uppåt från nollsteget, går det 
fyra steg upp till det högsta som benämns genusmedveten ІІ.29 Författarna beskriver att de kon-
struerat denna genustrappa själva.  
 
En analys av genus i läromedel hade även kunnat göras med en annan metod, än denna kombina-
tion av diskursanalys och genustrappa samt genuskontrakt. Exempelvis genom en kvantitativ 
studie där man exempelvis räknar förekommande kvinnonamn respektive mansnamn i texten, 
eller antalet bilder som föreställer kvinnor. Beträffande textanalysen hade exempelvis även en 
Aletisk Hermeneutisk metod, som beskrivs av Alvesson och Sköldberg, där de bland annat be-
skriver att man sätter sig i en dialogsituation med texten.30 Mitt val att istället använda kvaltitativ 
metod enligt beskrivningen ovan, beror på att jag tror att jag på så vis få en djupare analys av hur 
det studerade läromedlet behandlar genus.  

                                                 
28 Edwertz  Mona & Lars Lundström, Jämställdhets- och genusperspektiv i kurslitteraturen: En granskning av den obligatoriska 
litteraturen för det allmänna utbildningsområdets inledande 40-poäng i den nya lärarutbildningen vid Karlstads univeritet,  Karlstad, 
2003, s. 9. 
29 Edwertz & Lundström, 2003, s.9. 
30 Alvesson Mats & Sköldberg Kaj, Tolkning och reflexion: Vetenskapsfilosofi och kvantitativ metod, Lund, 2005, s. 247. 



11 
 

3.1 Genustrappan  

 
Den förenklade trappan består av endast fyra steg, eftersom två av trappstegen sammanförts par-
vis, till en sorts graderad skala, denna variant får då ett fylligare innehåll. Detta för att förenkla 
analysen, eftersom den endast avser att analysera ett läromedel. Det är ett bättre alternativ beträf-
fande min studie, eftersom jag analyserar min text utifrån både en diskursanalys samt Hirdmans 
genuskontrakt.  
 
 
 
 
                                        2. Genusmedveten 
                                              
                                  1. Könsmedveten och jämställdhetsmedveten 
                   
                             0. Könsomedveten och könsneutral 
                        
                      -1. Könsmaktsförstärkande och könsmytsförstärkande 
 

 

3.1.1 Genusskalan 

Genusskalan utformar sig enligt detta i stigande skala: 
 
- 1. Könsmaktförstärkande och könsmyts förstärkande. (Tillämpar olika härskartekniker och förtyck 

genom att motivera och försvara patriarkala maktstrukturer. Ett upprätthållande av olika könsmyter, exempelvis 
kvinnan som passiv och mannen som aktiv) 

0. Könsomedveten och könsneutral. (Förbiseende av könsperspektiv, könsblindhet, det befintliga underla-

get används inte för olika köns- eller genusreflektioner och har en frånvaro av könsperspektiv, inga köns och 
genusdistinktioner förmedlas) 

 

1. Könsmedveten och jämställdhetsmedveten. (Beskriver och uppmärksammar skillnader mellan kvinnor 

och män, samt beskriver orättvisa villkor mellan könen, det vill säga problematiserar dessa skillnader) 
 

2. Genusmedveten. ( Undersöker och uppmärksammar sådant som socialt konstruerat kön, och olika makt-

strukturer relaterat till olika patriarkala mönster. Problematiserar även patriarkal exploatering också av män, samt 
kvinnor och barn) 

 
 

3.1.2 Diskursanalytiskt perspektiv och genuskontrakt 

 
I min metod så läser jag de olika kapitlen ur Perspektiv på historien 1b, med ett diskursanalytiskt 
perspektiv och delar sedan in dessa efter hur de bäst passar in i genustrappan, för att på så vis 
sedan kunna summera hur utfallet blir. Avsikten är också att analysera bilderna, i boken genom 
att dessa analyseras utifrån de olika genuskontrakten, enligt de stereotyper, som utformar sig runt 
de olika könen. Hirdman beskriver detta angående det hon benämner genuskontrakt: 
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Vi kan säga att det ser ut som varje samhälle och varje tid har någon slags ”kontrakt” mellan könen, ett begrepp 
som är användbart trots att det inte får förstås som ett köpslående mellan två jämnstarka kumpaner, tvärtom, of-
tast är det ett kontrakt uppdraget av den part som definierar den andra.31  

 
Vidare beskriver Hirdman att man kan föreställa sig detta som ett slags osynligt kontrakt som 
finns mellan såväl den enskilda mannen och kvinnan. Det förhåller också på så sätt på ett mer 
socialt plan, mellan män och kvinnor, samt även mellan man och kvinna.32 Jag valt att i den un-
dersökt texten leta efter olika stereotyper indelat i par, utifrån detta genuskontrakt, både som det 
tidigare har förhållit sig och som man förstås kan finna rester av idag. Dessutom så finns det mer 
nytillkomna genuskonstellationer. Det förhåller sig förstås också på så vis att man inte bör under-
skatta det arv av föreställningar som, biter sig fast, ibland kanske på en mer omedveten nivå. Des-
sa motsatser som också beskrivs närmare i kapitlet om Hirdmans genuskontrakt kopplas också till 
diskursanalysen. Exempel på hur dessa genuskontrakt kan indelas: 
 

 Han – Hon 

 Subjekt – Objekt 

 Aktiv – Passiv 

 Arbetet – Hemmet 

 Äventyr – trygghet 

 Styrka – Svaghet 

 Förnuft – Galenskap 
 

Beträffande bildanalysens text, så undersöks om denna text problematiserar jämför eller förklarar 
exempelvis olika patriarkala mönster eller ojämlika förhållanden genom historien. Bilderna analy-
seras också i förhållandet till övrig text. Analysen av dessa bilder och text, separeras inte ifrån 
övrig analys av texten, eftersom det ofta förekommer text tillhörande dessa bilder. Detta att lyfta 
fram om en bild aktiverar någon form av genuskontrakt är ett medvetet val i min analysmetod 
och inte ett utslag av någon form av anakronism, eftersom jag relaterar bilderna till både bildtext 
och övrig text. Analysen av bokens kapitel har även olika längd och detta beror i stort på att sid-
antalet i bokens kapitel också varierar. 

3.2 Diskursanalys 

 
I detta kapitel beskrivs den diskursteori som används i studien, den utgår delvis från Mats Alves-
son och Kaj Sköldbergs, Tolkning och reflektion, (2008), men främst, kan min diskursteori hänvisas 
till, Marianne Winther Jørgensen och Louise Philips, Diskursanalys, (2000).  
     Diskursteorin, används som ett tolkningsverktyg, för analys av hur genus framträder i den text 
som analyseras. Winther Jørgensen och Phillips, beskriver att de angreppssätt de inriktar sig på 
vilar på socialkonstruktionistisk grund, vilken innefattar ett flertal nyare teorier om kultur och 
samhälle: 

 
Diskursanalys är bara ett av flera socialkonstruktionistiska angreppsätt, men ett som många socialkonstruktionis-
ter använder.33 
 

 

                                                 
31 Hirdman Yvonne, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”  i Genushistoria: En historio-
grafisk exposé, 2004, s. 120. 
32 Hirdman, 2004, s.120. 
33 Winther Jørgensen Marianne & Phillips Louise, Diskursanalys som teori och metod, Lund, 2000, s.11.  
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Författarna anger att de följer Vivien Burrs definitioner gällande socialkonstruktionismen, som i 
sin tur räknat upp fyra premisser beträffande diskursteorin. För tydlighetens skull citeras i förkor-
tad version, hur Winther Jørgensen och Phillips lyft fram dessa:  
 

 En kritisk inställning till självklar kunskap 
Vår kunskap om världen kan inte omedelbart betraktas som objektiv sanning. Verkligheten är bara tillgäng-
lig för oss genom våra kategorier- och vår kunskap och våra världsbilder är inte spegelbilder av verklighen 
”därute” utan en produkt av våra sätt att kategorisera världen. [---] 
 

 Historisk och kulturellt specificitet 
Vi är väsentligen historiska och kulturella varelser och vår syn på och kunskap om världen är alltid kulturellt 
och historiskt präglade. Därför är  de sätt på vilka vi uppfattar och representerar världen historiskt och kul-
turellt specifika och kontingenta: Våra världsbilder och identiteter kunde ha varit annorlunda och de kan för-
ändras över tiden. [---] 
 

 Samband mellan kunskap och sociala processer 
Vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls i sociala processer. Kunskap frambringas i social in-
teraktion, där man både bygger upp gemensamma sanningar och kämpar om vad som är sant och falskt. 
 

 Samband mellan kunskap och social handling. I en bestämd världsbild blir några former av handling natur-
liga och andra otänkbara. Olika sociala världsbilder leder således till olika sociala handlingar, och den sociala 
konstruktionen av kunskap och sanning får därmed konkreta sociala konsekvenser.34 
 

 
Winther Jørgensen och Phillips beskriver vidare att en del kritiker av socialkonstruktionismen 
hävdat att om alla sociala identiteter är kontingenta, så blir konsekvensen av detta att allt flyter 
och all regelbundenhet beträffande det sociala helt upplöses. Det kritikerna invänder mot är att 
om alla identiteter är flytande och formbara i ständigt nya konstellationer, så borde det inte heller 
förekomma något tvång eller regelbundenhet beträffande det sociala. Författarna invänder dock 
mot dessa slag av påståenden, då de menar att även om sådant som identitet och kunskap rent 
principiellt är kontingenta, så är det, i mer konkreta situationer ändå ofta relativt låsta och rent 
konkret förekommer det begränsningar för människors identiteter.35  
En av de diskursteorier dessa författare lyfter fram är Laclau och Mouffes diskursteori, det är 
deras beskrivning av denna, som valts beträffande diskursteori. De beskriver att teorin är den 
mest poststrukturalistiska av de teorier som beskrivs. Teorin har som utgångspunkt i det post-
strukturalistiska begreppet, som hävdar att diskursen också är det som konstruerar den sociala 
världen. Författarna beskriver också detta att inte någon diskurs är helt enhetlig och sluten och att 
det förekommer en slags ”diskursiv kamp”36 
      

Den som på allvar startade diskursanalysen var Michel Foucault, då han både utvecklade en teori 
och begreppsbildning, genom olika empiriska undersökningar. Winther Jørgensen och Philips 
lyfter också fram att man inom nästan alla diskursanalytiska riktningar, på olika sätt förhåller sig 
till och diskuterar Foucault, då de alla har sina rötter i hans tankegångar, även om de ibland tar 
avstånd från olika delar av hans teori. De beskriver också detta: 
 

Foucault följer den generella socialkonstruktionistiska premissen att kunskap inte bara är en spegling av  verklig-
heten. Sanningen är en diskursiv konstruktion och olika kunskapsregimer anger vad som är sant och vad som är 
falskt. Foucaults syfte är således att klarlägga strukturen i de olika kunskapsregimerna, det vill säga dels reglerna 
för vad som över huvudtaget kan sägas och vad som är helt otänkbart, och dels reglerna för vad som betraktas 
som sant och falskt.37 
 

                                                 
34 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 11-12. 
35 Winther  Jørgensen & Phillips, 2000, s. 12. 
36 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.13. 
37 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.19. 
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För att återgå till Laclaus och Mouffes diskursteori, så syftar denna diskursteori till, att uppnå en 
förståelse av det sociala som en slags  diskursiv konstruktion, där de sociala fenomenen rent prin-
cipiellt också kan analyseras med olika redskap för diskursanalys. Dessa författare beskriver också 
detta att Lauclau och Mouffe har utvecklat denna teori genom dekonstruktion av andra teoribyg-
gen.38 De menar att Lauclau och Mouffe byggt sin teori genom att de fört samman två större teo-
retiska traditioner, marxismen och poststrukturalismen. Där de hämtat tankegångar om det socia-
la från marxismen, och strukturalismen ger en teori om betydelser. Enligt detta teoribygge så 
uppfattas det sociala fältet, som en slags väv av betydelsebildningsprocesser.39   
 
Winhter Jørgensen och Phillips, lyfter även fram detta beträffande den kritik som förekommit 
mot diskursteorin, att en del kritiker uppfattat det så att om allt kan ses som en diskurs, så inne-
bär detta också att ingen konkret verklighet kan anses finnas. Men detta är ett missförstånd, då 
det inom diskursteorin och även inom de övriga diskursanalytiska angreppsätten faktiskt existerar 
både en social och fysisk verklighet, men tillträdet till dessa förmedlas alltid av olika diskurser. De 
lyfter fram detta att Laclau och Mouffe beskrivit att en sten naturligtvis existerar och det obero-
ende av olika klassifikationer, men om den används som något annat hamnar den i en diskursiv 
kontext, exempelvis som konstverk eller projektil. Därigenom är vår fysiska verklighet också 
överlagrad socialt sett.40  
 
Författarna beskriver också att i diskursteorin så anses alla sociala fenomen vara organiserade, 
efter de principer som språket har, där de olika tecknen ju får sin betydelse genom att de skiljer 
sig från övriga tecken.  På ett liknande sätt så har också sociala handlingar sin betydelse genom 
relationen till andra handlingar:  

 
Vi tyder handlingen som ett diskursivt tecken, och på samma sätt som de språkliga tecknens betydelse hålls på 
plats genom tillslutningar men hela tiden riskerar att glida in i nya artikulationer, så försöker vi också ständigt att 
fixera andra sociala handlingars betydelse och det lyckas aldrig helt.41 
 

De lyfter också fram detta, att det vid en viss tidpunkt så kan olika diskurser strida med varandra 
och att det då också tydliggörs, att det finns olika aktörer som strider om hur samhället bör inrät-
tas. De beskriver att ”sociala praktiker”42 ibland förefaller vara så naturliga, vilket nästan omöjlig-
gör för oss att se andra alternativ. Exempelvis så uppfattas barn som en väl definierbar grupp, 
men för i tiden såg man helt annorlunda på barn och de var inte alls på samma sätt konstituerade 
som en egen grupp, just på grund av att de var barn43 Dessa författare beskriver även att diskurser 
kan vara så etablerade att deras kontingens helt glöms, i diskursteorin betecknar man dessa som  
objektiva.44 De beskriver också att objektiviteten är ett slags historiskt resultat av olika former av 
politiska strider och processer som avlagrats i en diskurs. De lyfter fram detta: 
 

Mellan ”objektivitet” och ”det politiska” finns begreppet hegemoni. Liksom det objektiva återigen kan bli politiskt, 
kan uppenbarligen konflikter i det historiska förloppet försvinna och avlösas av objektivitet, där det råder sam-
förstånd om en enda, naturlig, synvinkel. Vägen från politisk konflikt till objektivitet går via hegemoniska inter-
ventioner, där alternativa verklighetsuppfattningar undertrycks och en bestämd världsuppfattning framstår som 
den naturliga.45 
 

                                                 
38 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 31. 
39 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 32. 
40 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 31. 
40 Winther Jørgensen & Phillips, s. 42.  
41 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 43. 
42 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 43. 
43 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 43. 
44 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 43. 
45 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 44. 
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Vidare beskriver de att objektiviteten, faktiskt döljer de alternativa möjligheterna, därigenom är 
den också ideologisk och att man kan använda begreppet ideologi för att kritiskt granska orättvisa 
maktstrukturer. Författarna beskriver att den möjligheten dock inte finns i diskursteori, detta ef-
tersom ideologi inom denna definieras som objektivitet. Författarna beskriver att diskursanalysen, 
för att inte sammanblandas med den mer traditionella kritiska diskursanalysen, exempelvis Fairc-
loughs, nästan inte alls använder ideologibegreppet, utan istället, det objektiva begreppet. De lyf-
ter också fram att svårigheten för en diskursanalytiker, är att kunna distansera sig från de objekti-
viteter som man själv delar och deras kontigens. De beskriver också att objektivitet är en slags 
avlagring av makt, men där spåren av makten har försvunnit och man glömt detta att ens omvärld 
består av politiska konstruktioner.  
 
Winther Jørgensen och Phillips menar också att inom diskursteorin är politik och makt olika si-
dor av samma sak, där man kan hänvisa makt till produktion av olika objekt exempelvis samhället 
och identitet. Politik hänvisar istället till det kontingenta i objekten: 
 

Objektiviteten hänvisar sedan till den omvärld som vi tar för given, där vi ”glömt” att världen alltid konstitueras i 
makt och politik.46   

 

De beskriver att en utgångspunkt i diskursteorin är att både artikulation och därigenom all sam-
hälleligighet också är kontingent, alltså möjlig om än inte en nödvändighet. De menar att även om 
all slags samhällelighet faktiskt alltid kunde varit annorlunda, så betyder detta ändå inte att allt 
alltid förändrar sig, eller att allt socialt fritt kan utforma sig. Eftersom det sociala också alltid åt-
minstone delvisstrukturerar sig på bestämda sätt. Det vill säga att diskurserna därigenom har en 
inneboende tröghet. De menar också att det alltid finns ett större mått av en objektivitet, det är 
därigenom svårt att tänka på ett annorlunda vis. Människor och samhället är i grunden socialt 
formade och de möjligheter som finns att omstrukturera dessa, bestäms också därför genom tidi-
gare struktureringar. De beskriver också detta:  

 
 ”Samhället” är hela tiden delvis strukturerat, men just bara delvis och tillfälligt. Om människor exempelvis iden-
tifierar sig med olika klasser är det inte för att samhället objektivt sett utgörs av dessa klasser utan för att det skett 
en tillfällig tillslutning där andra identifikationsmöjligheter, till exempel kön och etnisk bakgrund, har uteslutits.47 

 
Vad dessa författare vill tydliggöra är att samhället är något som vi vanligtvis uppfattar som en 
helhet men att det i själva verket faktiskt består av mer eller mindre tillfälliga strukturer. Ett be-
grepp för samhället som en helhet inom diskursteorin kallas för, flytande signifikanter, som i sin 
tur hänvisar till en helhet benämner Laclau som ”myter”48. Enligt dessa tankegångar finns det 
endast tillfälliga strukturer beträffande det sociala. Samhället och den totala strukturen är sådant 
vi föreställer oss, för att ge våra handlingar mening, ingen överensstämmelse finns mellan sociala 
strukturer och myten:  
 

Myten är således å ena sidan en missuppfattning av verklighetens beskaffenhet, men är å andra sidan en helt nöd-
vändig horisont för våra handlingar. 49 

 
Enligt författarna är diskursanalysens syfte därför är att avslöja de myter om samhället som en 
objektiv realitet, och som implicit sedan kommer till uttryck i tal och handlingar. Begrepp som 
förekommer i diskursteorin är subjekt och gruppbildning. Subjektet förklaras med att i en läkar-
konsultation så finns de olika positionerna såsom läkarens och patientens till dessa positioner 
finns olika förväntningar om hur man bör uppföra sig och säga.50 Enligt diskursteorin så försöker 

                                                 
46 Winther Jørgensen, & Phillips, 2000, s. 45. 
47 Winther Jørgensen, & Phillips, 2000, s. 46. 
48 Winther Jørgensen, & Phillips, 2000, s. 47. 
49 Winther Jørgensen, & Phillips, 2000, s. 47. 
50 Winther Jørgensen, & Phillips, 2000, s. 47. 
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individen alltid identifiera sig i de olika diskurserna och intar därmed olika så kallade subjektsposi-
tioner. Dessa kallar Lacan för mästersignifikanter och inom diskursteorins termer, brukar dessa 
också kallas för ” […] identitetens nodalpunkter. En sådan mästersignifikant kan exempelvis vara 
”man” Det sker genom att knyta ihop signifikanter i ekvivalenskedjor som etablerar identiteten 
relationellt.”51 Detta beskriver Winther Jørgensen och Phillips, med att exemplet ”man” i dess 
diskursiva konstruktion också anger vad som brukar liknas vid detta begrepp: 
 

En allmänt spridd diskurs sätter exempelvis likhetstecken mellan ”man” och ”styrka” och ”fotboll” ( och mycket 
annat) och ställer det mot ”kvinna” och ”passiv” och ”stickning”. Diskursen ger således vissa handlingsanvis-
ningar till människor som identifierar sig som man eller kvinna, anvisningar som man mer eller mindre måste leva 
upp till om man vill bli betraktad som en riktig man eller kvinna.52 
 

Beträffande begreppet gruppbildning, hävdar dessa författare att det förhåller sig på ett liknande 
som för subjektspositionerna, det är en benämning för kollektiv identitet. Det finns en slags gli-
dande övergång mellan dessa identitetstyper, eftersom steget från att identifiera sig som exempel-
vis ”man” till en identifiering med gruppen ”män” faktiskt ligger nära varandra.53 
      
Ett annat begrepp inom diskursteorin är antagonism, som är ett uttryck för begreppet konflikt, 
den konflikt som uppstår då två olika identiteter hindrar varandra. De olika identiteterna behöver 
dock inte alltid vara antagonistiska beträffande sin relation. Det är först då de olika identiteterna 
ställer motstridiga krav på ens handlingar som de kommer i konflikt: 
 

Antagonism finner man således där diskurserna stöter ihop. Antagonismen upplöses genom hegemoniska interven-
tioner. En hegemonisk interversion är en artikulation som genom en kraft (force) återkopplar entydigheten (Laclau 
1993b:282f.) ”Kraft” är något annat än ”makt”. Makt hänvisar, så vitt vi kan se, till den principiella uteslutningen 
av andra möjligheter i den konkreta konstruktionen av en bestämd ordning, medan kraft hänvisar till undertryck-
andet av faktiskt existerande möjligheter.54 

 
Förklaringen är att den hegemoniska interventionen exempelvis kan vara det som kan ske rent 
konkret under krig, då så kallade ”hegemoniska artikuleringar” beträffande människor som inde-
lat sig som, ”tyskar” och ”fransmän”, exempelvis under det första världskriget blev rådande  istäl-
let för en artikulering av dessa människor som ” arbetare”.55 
      
Alvesson och Sköldberg har beskrivit detta, angående diskursanalysens koppling till postmoder-
nismen. De lyfter fram att diskursanalysen uppvisar en likhet med poststrukturalismen och där-
igenom också med postmodernismen. Det som främst skiljer diskursanalys från postmodernism 
är att den är empirisk med en systematisk forskningsansats, medan postmodernismen istället är 
mångordigt och filosoferande. Detta även om diskursanalysen är inspirerad av postmodernistiska 
idéer och är ett alternativ till dekonstruktionen..56 Vidare beskriver dessa författare att diskursana-
lysen starkare betonar det sociala sammanhanget, och dessutom är mindre litteraturkritiskt, i sin 
orientering, än vad som är fallet beträffande dekonstruktion.57  

                                                 
51 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 47. 
51 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 47. 
51 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 47. 
52 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 50. 
53 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 50. 
54 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 55. 
55 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 55. 
56 Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 459. 
57 Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 459. 
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3.3 Hirdmans Genuskontrakt 

 
Hirdman beskriver att det som skiljer kvinnoforskare från vanliga forskare är detta att de först-
nämna ”problematiserar förhållandet mellan könen”58 Vidare så lyfter Hirdman fram detta som 
en mycket betydelsefull fråga:  
 

Framför andra frågor står för oss den stora frågan: hur kan det komma sig att kvinnor generellt, geografiskt och 
historiskt, har ett lägre socialt värde än män?59  

 
Hirdman menar att denna genom både tid och rum så förhärskande underordning, faktiskt inte 
alls behöver accepteras som en gång för alla naturgivet. Hon hävdar att det just därför är så vik-
tigt att se var denna problematik finns och att föra en diskussion om ” genussystem” är därför ett 
försök att bemästra detta.60 
     Hirdman gör också denna förklaring beträffande begreppet genussystem: 

 
Jag tror inte man kan påstå att det finns någon egentligen teori om ett ”genussystem” i kvinnoforskningens teori-
diskussion. Begreppet används inom antropologin, såvitt jag vet, mer som ett beskrivande begrepp för könens 
olika förhållanden, inte som en teori om underordning. Dock när antropologen Gayle Rubin 1975 myntade be-
greppet ”sex/gender system” , fanns i hennes beskrivning en närmast poetisk vision av en teori: 
 
A sex/gender system is a set of arrangement by which a society transforms biological sexuality in the products of 
human activity and in which these transformed needs are satisfied.61 
 

Hirdman menar att begreppet ”gender” i dessa inledande stadier inte problematiserades, men i 
sin sammankoppling med sex, blev det ett slags enhetligt begrepp, biologiskt och kulturellt. Inom 
antropologin råder numera synen på ”gender” som ett begrepp som inrymmer såväl ”könsroll” 
som ”socialt kön”. Hirdman konstaterar detta: 

 
”Gender” är således ett begrepp man använder för att skilja kultur från biologi.62 

  
Detta är en del av det Hirdman har som en slags bakgrundsförklaring, till vad det svenska be-
greppet genus står för förutom i den rent grammatiska lingvistiska betydelsen. Hirdman menar 
också att genus, kom att användas istället för den mer otympliga benämningen ”socialt kön” 
Hirdman lyfter också fram och konstaterar, detta” Genus blir smidigare och har redan börja an-
vändas”63 Enligt Hirdman innefattar genussystemet en slags ordningsstruktur, av kön, denna 
grundläggande ordning är en förutsättning för andra slag av sociala ordningar. Denna ordning av 
människor i genus har blivit en slags, grund eller bas, för andra ordningar, exempelvis ekonomis-
ka och sociala.64 Hirdman lyfter fram detta angående det hon menar är ett slags ”isärhållande” 
mellan könen: 
 

Isärhållningens grunduttryck finns i arbetsdelningen mellan könen och i föreställningen om det manliga och det 
kvinnliga.65      

 

                                                 
58 Hirdman, 2004, s. 113. 
59 Hirdman, 2004, s. 113. 
60 Hirdman, 2004, s.113. 
61,Hirdman, 2004, s.114. 
62 Hirdman, 2004, s.114. 
63 Hirdman, 2004, s.115. 
64 Hirdman, 2004, s.116. 
65 Hirdman, 2004, s.118. 
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Hirdman kallar detta ett ”genuskontrakt” hon menar att varje samhälle och tid har ett slags kon-
trakt mellan könen. Detta är inte något direkt uttalat eller jämställt köpslående mellan könen.  Det 
är istället ett kontrakt där det ena könet definierar den andra.66 Dessa kan ses som ett slags osyn-
ligt kontrakt mellan den enskilda mannen och kvinnan, dessutom mellan både män och kvinnor, 
samt mellan man och kvinna på ett socialt plan. Hirdman gör denna beskrivning: 
 

1. På den kulturella överlagringsnivå- de föreställningar som finns om hur relationen mellan ”man och ”kvin-
na” bör vara idealtypsrelationen. 

2. Denna abstrakta kategori förhindrar naturligtvis inte att det ”finns” mycket konkreta genuskontrakt om kö-
nens interaktion på den sociala integrationsnivån, institutionernas, arbetsdelningens nivå. 

3. Inte heller att de ”existerar” på den tredje nivån, socialiseringens eller individnivån, där de ibland är så kon-
kreta att de faktiskt liknar riktiga äktenskapskontrakt.67 

 
Enligt Hirdman är genuskontrakten därför konkreta och på detta sätt strukturerar de föreställ-
ningar om hur män och kvinnor på dessa olika nivåer ska förhålla sig till att de är man eller kvin-
na, samt till varandra.68 Hirdman säger angående genusdiskurser att genuskonstruktionen, kvinna 
finns i tre olika konstellationer eller stereotyper. Den första formeln har sin härkomst i antiken: 

 
Den första melodin är förmodligen själva grundackordet. Det är kvinna som i tankeformen man – icke man. Den 
kan man beskriva i A- icke A. [---] Det är som om Hon sitter inlåst och bortglömd i sitt gynekeion – kvinnoav-
delningarna i antikens hus – lika viktig som en häst, ett får en gris i detta samtal om det mänskliga. Dvs. inte alls. [-
--] Samtidigt är denna icke-varelse själva grunden bakom de två andra formlerna, när tanken kring henne blir mer 
artikulerad. Då urskiljer sig två tydliga formler. Så låt oss lyssna på den banalaste av slagdängor, A-a. [---] Gud 
skapar mannen av kvinnans revben. Maninna ska hon heta säger bibeltexten. Där har vi A-a, mannen och den lil-
la mannen, den härledda.69 

 
Enligt Hirdman är denna typ av a, är en slags ofullgången man som kan betraktas som ett mån-
dagsexemplar. Hirdman beskriver sedan att den tredje formeln som under det tidiga 1800-talet 
började utvecklas ur en slags kontrasternas schablon, som menar hon, var långt ifrån antikens 
vildsinta megära. Det som började tona fram var istället dessa epitet: 

 
Ljuv god, tyst, blyg, ömsint, religiös, asexuell, pryd, ömtålig, - där tonar hon fram som ett porträtt i pastell med 
den breda blomsterprydda hatten skuggande hennes änglalika ansikte där hennes ögon blickar ner mot barnet. 
[…] Detta tema fick sin magnifika vetenskapliga förstärkning med Darwins ”sidoanmärkningar”, dvs, hans fun-
deringar kring könen i evolutionsteorin från 1871 (svensk översättning 1872). [---] Denna biologiska världsåskåd-
ning som försöker bygga upp legitimitet kring A-B-formeln, avlöser den kristna skapelsemyten, den som legiti-
merade A- a- formeln.70 

 
Hirdman menar att dessa stereotyper, den ”riktiga” kvinnan B-kvinnan, och den ”ofullständiga”  
a kvinnan,   genom historien, gått om varandra och existerar samtidigt i olika sammanhang. Ingen 
av dessa tidigare formelkonstruktioner har för alltid uteslutit en tidigare, utan istället så har dessa 
utvecklats i nya former. Det finns flera slags stereotypa former, av den så kallade B, versionen av 
kvinna, en av dessa är en slags stereotyp mediekvinna eller schablon ”Utmärkande för denna ex-
ponerade kvinna är hennes sexualitet.” 71 Det Hirdman menar är alla de bilder av kvinnor som 
förföriskt blickar ner mot oss från reklampelare eller i olika medier som en slags ständig bekräf-
telse på mannens begär. Den andra versionen a kvinnan menar hon är de välutbildade kvinnor, 
vilka hon beskriver som en effektiv dräktklädd variant i en miljö med stenhård konkurens, en 
slags variant av lilla a, som också paradoxalt nog förstärker den manliga normen.72 

                                                 
66 Hirdman, 2004, s. 120. 
67 Hirdman, 2004, s. 120. 
68 Hirdman, 2004, s. 121. 
69 Hirdman, 2001, s. 27-28. 
70 Hirdman, 2001, s. 37. 
71 Hirdman, 2001, s. 185. 
72 Hirdman, 2001, s. 193. 
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4. TIDIGARE FORSKNING 
 
Beträffande genushistoria finns en hel del forskning, men didaktiskt inriktad forskning om genus 
och läromedel är inte så omfattande. Därför finns det få vetenskapliga studier att relatera till, där-
för har jag valt att lyfta fram och relatera till bland annat två avhandlingar, som berör genus även 
om dessa inte studier inte gäller läromedel. Några studier som berör läromedel har jag med i den-
na uppsats, varav den nedan bland annat berör läromedel i historia på gymnasiet. 
 
Ann-Sofie Ohlander har i sin studie, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia, (2010), på 
uppdrag av den statliga, ”Delegationen för jämställdhet i skolan, (Deja),”73 granskat, fyra läro-
böcker samt en handledning i historia. Avsikten är att ta reda på hur det förhåller sig med I studi-
en är två av dessa böcker och lärarhandledningen, avsedda för gymnasiets A, kurs i historia, de 
övriga för grundskolan. Ohlander hävdar att: 
 

Bristerna i läroböckerna ur ett jämställdhetsperspektiv framstår som anmärkningsvärda mot bakgrund av läropla-
nernas och kursplanernas mål, mot bakgrund av de intentioner författarna uppger sig ha mot bakgrund av att det, 
särskilt för svensk del, finns god och lättillgänglig historisk forskning och översikter på området.74 
      

Den första av de granskade böckerna är gymnasieläroboken Människan genom tiderna, 2003, denna 
bok beskriver Ohlander är den enda av böckerna som det ingår en kvinna bland böckernas för-
fattare, förutom den hon själv medverkat i att skriva. Ohlander har också granskat lärarhandled-
ningen till denna bok. De övriga är Alla tiders historia, 2008, samt de två grundskoleläroböckerna, 
SO Direkt 2007, och Historia: Ämnesboken, 2005. Ohlander beskriver att resultaten av granskning-
arna visar stora likheter.75 
 
Ohlander sammanfattar sin studie med konstaterandet att de granskade läroböckerna ger ett in-
tryck av en föråldrad kvinnosyn, där jämställdhet och kvinnor lagts till på i ett senare skede. Detta 
menar hon har medfört att kvinnor inte är integrerade i texten och att det dessutom leder till en 
motsägelsefull text. Kvinnor framställs inte så ofta som subjekt och texten är inte skriven ur ett 
kvinnligt perspektiv ens då den handlar om kvinnor.76 
      
En annan studie är den beträffande genustrappan redan nämnda studien av Edwertz & Lund-
ström, Jämställdhet- och genusperspektiv i kurslitteraturen, (2003). I studien granskas sju tiopoängskurser 
beträffande litteraturen i lärarutbildningen vid Karlstads universitet. De lyfter fram att all plane-
ring och utbildning på universitetet, inom såväl den grundläggande utbildningen liksom den på 
forskarnivå skall ha ett integrerat genusperspektiv.  
 
Granskningen visar att 75% saknar ett jämställdhetsperspektiv samt att 90% saknar ett genusper-
spektiv. I nio av 11 kursvarianter fanns också könsmytsförstärkande litteratur. De beskriver att 
behandlingen av ett genusperspektiv verkar vara oberoende av vilket kön författaren har. Gällan-
de jämställdhetsperspektivet var tendensen att manliga författare beskrivit detta i en större ut-

                                                 
73 Ekström Anna, ”Förord” i, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia: En granskning på uppdrag av Delegationen för 
jämställdhet i skolan, Stockholm, 2010. 
74 Ohlander, Ann-Sofie, Kvinnor och män och jämställdhet i läromedel i historia: En granskning på uppdrag av Delegationen för 
jämställdhet i skolan, Stockholm, 2010, s.7. 
75 Ohlander, 2010, s 14. 
76 Ohlander, 2010, s. 65. 
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sträckning än kvinnliga. Beträffande författarnas kön i den granskade kurslitteraturen beträffande 
sidantal, så dominerade männen överallt, utom i två kurser.77 
 
Ytterligare en studie som kan nämnas som även den granskat genusperspektivet tas upp i univer-
sitetsutbildning är Micael Nilssons studie, Historia ur ett genusperspektiv: En granskning av hur genus-
aspekterna tas upp i ämnet historia vid Linköpings universitet, (2004). Han beskriver att bakgrunden för 
studien är att universitetet i Linköping har målsättningen beträffande jämställdhet som kan sam-
manfattas ha en vision om ”det genusmedvetna universitetet”78  
 
Nilsson beskriver bland annat detta i sammanfattandet av sin studie:  
 

När jag jämför hur genusaspekter tas upp i grundutbildningen i historia idag jämfört med den tid då jag själv var 
student på historia, kan jag se att det faktiskt har hänt en hel den. Av de totalt 13 böcker som ingår som obligato-
risk kurslitteratur kan sex stycken sägas vara genusmedvetna och tre stycken är köns- eller jämställdhetsmedvetna. 
Medan dessa aspekter saknas i fyra böcker.79 
 

Han konstaterar också att sammantaget finns genusaspekter i utbildningen, även om olika lärare 
lägger olika innebörder beträffande genus och detta bidrar till en risk för otydlighet om vad ett 
genusperspektiv är: 
 

Ibland kan genus betyda variabeln kön och genusperspektivet handlar då om skillnaden mellan män och kvinnor, 
men där dessa skillnader inte tydligt kopplas till kön som sociala maktrelationer. Samt ibland betyder genus socialt 
konstruerade identiteter och där genusperspektivet handlar om relationen mellan det som definieras som manligt 
eller kvinnligt ur ett maktperspektiv. 80 

 
Detta menar Nilsson, medför att genus betonas i olika utsträckning och utifrån olika perspektiv. 
Detta får menar han också konsekvenser inom utbildningen, för sådant som tentamensfrågor och 
övrig undervisning.81  
 
Fanny Ambjörnssons avhandling, I en klass för sig: Genus klass och sexualitet bland gymnasietjejer, 2004 
behandlar genus ur de nämnda perspektiven som titeln anger. Studien har sin inspiration i den så 
kallade Birminghamskolan. I presentationen av studien beskriver Ambjörnsson att hon på en 
skola valt att följa två olika gymnasieklasser. Ett var ett så kallat yrkesförberedande program. Hon 
beskriver:  
 

Den klassmässiga snedrekrytering som åter börjar göra sig gällande inom utbildningsväsendet som på senare år 
återigen börjat uppmärksammas tycktes vara förhärskande även i den skola jag studerade (Arnman & Jönsson 
1983, Frykman, 1998, Trondman 2001a).82 
 

Dessa tjejer gick på programmet Barn- och Fritid, och hon konstaterar bl.a. att dessa enligt egen 
utsago, ofta hade påbörjat detta program för att det hade låga intagningspoäng, då deras betyg ej 
varit tillräckliga för andra program. Den andra gruppen tjejer gick på det studieförberedande 
Samhällsvetenskapliga programmet. Ambjörnsson beskriver att detta program är det populäraste 
gymnasieprogrammet och att det krävs lite över medelbetyg för att komma in på programmet. 
 

                                                 
77 Edwertz & Lundström, ”Sammanfattning” i Jämställdhets- och genusperspektiv i kurslitteraturen, En granskning av den 
obligatoriska litteraturen för det allmänna utbildningsområdets inledande 40 poäng i den nya lärarutbildningen vid Karlstads universitet,  
Karlstad,  2003.  
78 Nilsson Micael, Historia ur ett genusperspektiv: En granskning av hur genusaspekterna tas upp i ämnet historia vid Linköpings 
universitet 2004, s. 3. 
79 Nilsson, 2003, s. 21. 
80 Nilsson, 2003, s. 22. 
81 Nilsson, 2003, s. 22. 
82 Ambjörnsson Fanny, I en klass för sig: Genus klass och sexualitet bland gymnasietjejer, Stockholm, 2004, s.33. 
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Ambjörnsson beskriver detta, om tjejernas syn på relationer beträffande genus: 
 

Tjejernas syn på hur genusrelationer är beskaffade – huruvida vi är lika eller olika, har samma villkor eller skilda – 
varierade alltså från situation till situation. I vissa fall ansåg man sig, ofta motvilligt, nödgad att påpeka tjejers 
strukturella underordning och sämre möjligheter. I åter andra situationer, sådana vi sett kopplas till heterosexuali-
tet, blev skillnad mellan män och kvinnor närmast en självklarhet, en naturlig utgångspunkt för tingens ordning.83 

 
Vidare förklarar hon att de olika diskurserna och ställningstagandena kunde skifta snabbt och 
perspektiven bytas då dessa tjejer reflekterade över sådant som innefattade genus. Vad som är 
mycket intressant är detta som Ambjörnsson lyfter fram angående vem som av dessa tjejer upp-
fattas som självständig och fri, eller stereotyp samt då även förutsägbar och ofri. Bland annat 
nämner hon detta: 
 

I det följande ska jag visa att ju närmare man befinner sig normen, desto större möjlighet tycks det man ha att 
uppfattas som fri och oberoende. Vad som är genomgående i hela min studie är nämligen hur de positioner som 
befinner sig i periferin återkommande avfärdas som just förutsägbara och ofria.84 
 

Att vara som de flesta åtminstone i sin grupp, verkar alltså paradoxalt nog av dessa gymnasietjejer 
uppfattas som att man också är fri självständig och inte stereotyp.  
 
Martin Berg har också i sin avhandling, Självets Garderobiär: Självkänsla Genuslekar och Queer Social-
psykologi, (2008), studerat genusperspektiv. Berg beskriver att hans studie rör sig i spänningsfältet 
mellan queerteori och socialpsykologi. Studiens empiriska material utgår från ett internättforum 
qruiser.com som befolkades av mestadels homo- och bisexuella män, han beskriver detta: 
 

Med tanke på att nätgemenskapen beskrivs som ”en mötesplats för oss som är bögar, flator, bisexuella, transper-
soner och queer” […] är det inte svårt att känna sig hemma när vardagens alla möten, dagstidningar och tv-
program fylls av en påträngande heterosexualitet.85  

 
Berg beskriver bland annat att han i studien utgått från att transvestiter, i lika hög grad som alla 
människor praktiserar kulturella och symboliska samt språkliga kategorier och att det därför bor-
de vara möjligt att uppnå en förståelse av vad som ingår i detta att göra genus.86 
 
Detta är en intressant studie som utforskar mycket av det som kulturellt sett skapar genus, och 
olika sociala praktiker som är kopplade till våra föreställningar om vad som är manligt eller kvinn-
ligt. Eftersom de transpersoner som Berg i ägnat sin studie faktiskt överskrider dessa gränser be-
träffande de uppfattningar och sociala pålagringar om vad det innebär att vara en man enligt en 
manlig diskurs, för att istället mer tillfälligt eller varaktigt istället gå in för den kvinnliga diskursen, 
så påvisar studien att vår köntillhörighet i hög grad är en social konstruktion. Detta om man bort-
ser från det rent biologiska.   

 

5. KURSPLAN SYFTE OCH LÄROPLAN 
 
I den nya kursplanen för historia 1b, så kan bl.a. man läsa dessa punkter, angående det centrala 
innehållet som ska finnas med i undervisningen: 
 

                                                 
83 Ambjörnsson, 2008, s. 287. 
84 Ambjörnsson, 2008, s. 289. 
85 Berg Martin, Självets Garderobiär, Självreflexiva Genuslekar och Queer Socialpsykologi, Lund, 2008, s. 29. 
86 Berg, 2004, s. 33. 
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 Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändrings-
processer som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveck-
ling, stadsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, makt och 
könsmönster.  

 Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella för-
ändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Oli-
ka perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexuali-
tet.87 
 

Dessa rader lyfter fram att man i kursen historia 1b, ska behandla bland annat, sådant som olika 
makt förhållanden och könsmönster. Beskriva olika perspektiv utifrån bl.a. kön och sexualitet.  
 
Beträffande ämnets syfte står inledningsvis detta: 
 

Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhäl-
lets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och 
händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa.88 
 

 

Dessa ord framhäver det betydelsefulla med att historia som ämne bör ge eleven insikt om indi-
viders olika villkor genom tiden och att detta hänger ihop med olika samhällförändringar. Även så 
lyfts det fram att det är betydelsefullt hur vi tolkar olika händelser i vår såväl nutid som det för-
flutna. Betydelsefullt är därför också sådant som jämställdhet mellan könen och elevens förståelse 
för hur sådant som relationen mellan män och kvinnor sett ut i ett historiskt perspektiv, samt att 
våra handlingar i nutid också påverkar vår framtid.  
 
 
I läroplanen för gymnasieskolan lyfter man fram detta: 
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 
kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla.89 

 

Det framgår tydligt att jämställdhet mellan män och kvinnor samt alla människors lika värde är 
sådant man bör beakta och efterleva i utbildningen av gymnasieelever. Därför är det också bety-
delsefullt hur läroböcker framställer och förmedlar sådana aspekter som berör jämställdhet.
  

6. Analys och diskussion 
 
Här analyseras Perspektiv på historien 1bs, olika kapitel, enligt beskriven diskursanalys i en kombina-
tion med den genustrappa som också beskrivits. Först kommer en kort presentation av kapitlen, 
sedan kommer analysen av kapitlets text, som även innefattar kapitlets bilder som analyseras ut-
ifrån Hirdmans beskrivna könskontrakt. Sammanfattningsvis beskrivs varje kapitel och placeras 
in i genustrappan. I analysen så beskriver jag närmare eller citerar, de delar av texten som jag fin-
ner relevant beträffande genusanalysen och detta även för att beskriva hur jag gått tillväga. Jag 
lyfter fram och diskuterar kapitlets bilder sammanfattande i ord och den text som finns i anslut-

                                                 
87 Skolverket, Ämne – Historia: Kurser i ämnet, Historia, 1b, Centralt innehåll. www.skolverket.se.  Hämtad 2011-09-
14. 
88 Skolverket, Ämne –Historia: Ämnets syfte: www.skolverket.se.  Hämtad 2011-09-14. 
www.skolverket.se.  Hämtad 2011-09-14. 
89 Skolverket, Statens skolverks författningssamling: Förordning om läroplan för gymnasieskolan; SKOLFS:2011:144 
s.2. www.skolverket.se. Hämtad 2012-01-09. 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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ning till bilderna analyseras i förekommande fall tillsammans med dessa. Efter analysen görs en 
resultatsammanfattning och sist en sammanfattande reflektion. 

6.1 Analys av enskilda kapitel och kort presentation av Kapitlen  

 

6.1.1 Presentation av de olika kapitlen i Perspektiv på historien 1b 

 
Perspektiv på historien 1b, är indelat i tolv kapitel och det inledande första kapitlet ”Vägar till histori-
en” diskuterar sådant som, vad vi kan lära av historien exempelvis beträffande farliga ideologier 
som den i Nazityskland före och under det andra världskriget. Det behandlar också sådant som 
hur man bör arbeta som historiker och olika historiska förändringar. Historiebruk och missbruk 
av historien är också sådant som behandlas.  
    
Det andra kapitlet ”Källkritik” behandlar precis som titeln beskriver just detta område. Kapitlet 
lyfter fram sådant som källors äkthet det vill säga vikten av att ta reda på om en källa är vad den 
utger sig att vara. Tidsaspekten lyft fram, det vill säga, förhållandet att ju längre tid som gått innan 
någon beskriver en händelse ju osäkrare blir uppgiften. Beroende, aspekten lyfts också fram, det vill 
säga vikten av att ta reda på om källan utgår från en annan källa eller påverkats på något annat 
sätt. Även tendens problematiseras, det vill säga, Har källan intressen att bevaka, detta kan leda till 
en felaktig framställning. 
  
Det tredje kapitlet ”Forntiden” behandlar sådant som de allra första människorna, homo sapiens 
och dess föregångare hur de uppstod i Afrika och sedan kom att sprida sig över världen. De tidi-
ga samhällena av jägare och samlare beskrivs, samt de efterföljande tidigaste jordbrukarna.  
 
Fjärde kapitlet ”Antiken” behandlar det antika Grekland och romarriket. Bland annat den athens-
ka demokratin beskrivs och även romarrikets uppgång och fall. Även kristendomens intåg i den 
romerska staten, beskrivs.  
 
Det Femte kapitlet ”Medeltiden” behandlar sådant som den Europas äldre medeltid, med dess 
folkvandringar, frankernas Karl den store och hans erövringar på 800-talet. Även det feodala 
samhället beskrivs och den katolska kyrkan. Högmedeltiden behandlas och i kapitlet beskrivs 
sådant som de förändringar av jordbruket som skedde under denna tid. De medeltida städerna 
behandlas och dess borgare, samt de strider som förekom mellan påvemakten och kejsare. De 
olika korstågen beskrivs. Gällande senmedeltiden så behandlas bland annat digerdöden, och dess 
följder med en drastiskt minskad befolkning. En med tiden allt starkare kungamakt och kyrkans 
kris beskrivs också. Även så ägnar kapitlet en stor del åt den svenska medeltiden  
 
Det sjätte kapitlet ”Nya tider, och nya världar” lyfter fram sådant som européernas upptäckt av 
världen och de nya handelsvägar som med tiden uppstod. Bland annat beskrivs också Christoffer 
Columbus försök att nå Indien och Kina genom sin segling västerut, där han istället nådde övärl-
den mellan Syd och Nordamerika, och därigenom kom att namnge detta som Västindien, efter-
som han först trodde han nått Indien. Kapitlet behandlar också européernas möte med Sydame-
rika och dess högkulturer av azteker och mayafolk och även den handelskapitalism som uppstod i 
spåret av exploaterandet av de nyupptäckta världsdelarna. Renässansen och reformationen be-
handlas, samt därigenom  även Martin Luther. De krig som kom att utspela sig i spåren av de 
stärkta staterna och kungamakten, behandlas också. Det trettiåriga kriget under 1600-talet samt 
de nya maktförhållandena i Europa som detta ledde till och Frankrike under den så kallade sol-
konungen Ludvig XIV är bl.a. sådant som behandlas. Även Ryssland och Östeuropas situation 
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under denna tidsperiod beskrivs. Sverige som stormakt diskuteras och drottning Kristina och 
Karl XII är regenter som omnämns och diskuteras. 
 
Det Sjunde kapitlet ”Revolutionernas tidevarv” beskriver sådant som européernas utbredning 
och exploaterande av Amerika och dess undanträngande av urbefolkningen av indianer, som 
dessutom till stor del dukade under i olika sjukdomar européerna fört med sig. Dessutom be-
skrivs slavhandeln och exploaterandet av Afrikaner främst från Afrikas västkust. Upplysningen 
behandlas i kapitlet och även  amerikanska revolutionen och den franska revolutionen. Den efter-
följande  Napoleontiden behandlas även. Efter detta den industriella revolutionen, den svenska så 
kallade frihetstiden och Sveriges situation under dessa revolutionernas tid behandlas.  
 
Åttonde kapitlet ”Ideologier och nationalism” behandlar de olika politiska ideologier som upp-
stod i spåren av upplysning och industriell revolution. Sådant som liberalism, konservatism socia-
lism diskuteras. Olika utvecklingslinjer i 1800-talets Europa beskrivs, bland annat nationalismens 
framväxt m.m. Även Sveriges utveckling under denna tidsperiod lyfts fram. 
 
Det nionde kapitlet ”Västerlandet erövrar världen” diskuterar sådant som industrins utspridning 
över världen. Den tilltagande folkökningen och den andra industriella revolutionen diskuteras. 
Även sådant som de moderna storföretagens framväxt och arbetarnas organisering. Diskussionen 
om och införandet av allmän rösträtt lyfts fram. Imperialismen med dess övergrepp på människor 
diskuteras och det första världskriget den ryska revolutionen beskrivs också. Även Sveriges situa-
tion åren kring sekelskiftet lyfts fram och det senare demokratiska genombrottet.  
 
Det tionde kapitlet ”Från krig till Krig” diskuterar perioden mellan och tiden efter det andra 
världskrigets utbrott. Bland annat Förintelsen beskrivs och antisemitismen, även Sverige under 
mellankrigstid och Nordens situation under det andra världskriget. 
 
Det elfte kapitlet ”Efterkrigstiden” detta kapitel beskriver bl.a. tiden för det kalla kriget. Det väx-
ande välståndet i västvärlden. I kapitlet diskuteras även Östeuropa och kommunismen, och så-
dant som folkrätt. Den Kinesiska revolutionen, Mellanösternkonflikten samt de kriser och om-
vandlingar som förekom i både öst och väst under denna tidsperiod. Även det svenska välfärd-
samhället diskuteras.  
 
Kapitlet ”Efter 1989” beskriver perioden därefter och innefattar bland annat en diskussion om 
Östeuropa efter kommunismens fall och krigen i Europa. Den europeiska unionen diskuteras och 
även kriget mor terrorismen, mellanöstern m.m. även sådant som sociala klyftor och globalise-
ring. IT- Revolutionen som bidragit till en mer global värld lyfts fram. 

 

6.1.2 Analys av det första kapitlet 

I detta kapitel ”Vägar till historien” är texten metadels mycket neutralt hållen då den beskriver 
människors koppling till historien. Ordet som ofta används är man, inte i betydelsen man i mot-
sats till kvinna utan som i inledningen:  
 

Det finns en tid i livet då man börjar fundera över sin bakgrund. Först tänker man kanske mest på ett personligt 
plan.90 
 

Texten nämner inte direkt någon kvinna ens mer objektivt, som exempelvis ”hon” eller ”hen-
nes”, förutom beträffande de texter som tillhör bilderna. En bestämd man nämns däremot, Hit-
ler, som omnämns i samband med att texten lyfter frågan angående, hur så många människor i 

                                                 
90 Nyström H. Nyström L. Nyström Ö. 2011. s.7. 
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Tyskland under denna tid kom att ställa upp på Hitler och nazistpartiet. Något senare i texten 
förekommer dessa rader som innehåller en klar genustillhörighet beträffande det beskrivna eller 
tänkta objektet: 
      

Och när man hittar dagboksanteckningar eller fotografier från barndomen inser man att den bild man har av vad 
som hände kan ha förändrats – under tidens lopp skjuter man mycket åt sidan och lägger saker till rätta i livet. Så 
förhåller det sig också inom historien. Om en person efter tjugo år skriver ner sina minnen från andra världskri-
get måste man förstås respektera hans minnen. Men man måste också inse att han kan ha glömt mycket under 
åren. Mer tillförlitliga kan berättelser vara som skrevs ner under eller direkt efter kriget. Men inte heller då är det 
säkert att det som står är sant. Politiska uppfattningar eller en vilja att knyta an till den version som berättats i ex-
empelvis filmer eller i tidningar kan göra att händelser glömts bort eller utelämnats.91 
 

Dessa rader är tagna från ett kapitel som handlar om källkritiskt tänkande och beträffande detta 
exempel som lyfts fram så är historien, det sociala rummet eller myten, som det kallas i diskursteo-
rin. I historien så är det exempel som texten lyfter fram en man som skriver ner sina minnen. Det 
förekommer också en så kallad nodalpunkt som organiserar en diskurs, nämligen det andra världs-
kriget som knyts i ekvivalenskedjor och får sitt innehåll av subjektet han, vars minnen det hänvi-
sas till och detta att han kan ha glömt. Det kopplas också till knutpunkter  som organiserar bety-
delser i det sociala rummet, som politiska uppfattningar, filmer och tidningar.  
Diskursen det andra världskriget fylls i detta fall med en man och hans minnen, som kopplas till 
hans eventuella politiska uppfattningar, filmer han sett och tidningar han läst. Texten lyfter fram 
en man som enda exempel på hur någon som minns det andra världskriget. Detta i sig hade inte i 
varit problematiskt om texten i övrigt lyft fram något exempel på också en kvinna eller gett en 
mer könsneutral beskrivning av någons minnen. Hirdman beskriver bland annat detta:  
  

Tal om människor är ett särskilt slags produktion, eftersom människan är jag och du. Det talande som gör genus 
är i högsta grad ett talande, som syftar till att förstå världen, att förstå siget/människan, att förstå människans 
samhälle, att argumentera för förändring, att argumentera mot förändring.92 

 
Därför är det också betydelsefullt hur kvinnorepresentationen i läroböcker ser ut, vems historia 
det är som berättas, om den är enkönad eller om båda könen lämnas ett likvärdigt utrymme. 
Kapitlets text är för övrigt mycket neutral som jag beskrivit, men kvinnor som enskilda exempel 
och med namn nämnda lyser med sin frånvaro med ett undantag, förutom de texter som före-
kommer i samband med kapitlets bilder. Undantaget som här lyfts fram är inte heller placerad i 
den egenliga texten, utan finns i en av de frågor som finns i varje kapitel. Där frågeställningen 
beträffande hur kommuner gör bruk av sin historia lyfts och där man dessutom uppmanas att 
fundera över detta: 
 

Vilken historia berättas ? Är det männens eller kvinnornas historia eller arbetarnas, böndernas, politikernas eller 
företagarnas? 93 

    

Här nämns kvinnor som en grupp, enligt diskursteorin genom gruppbildning. Detta gäller till synes 
inte endast gruppen kvinnor, men en av det fåtal gånger kvinnor nämns, är det kollektivt. 
Whinther, Jørgensen och Phillips beskriver en del av problematiken med indelningen av männi-
skor i grupper: 
 

Gruppbildning måste uppfattas som en reducering av möjligheter. Människor konstitueras som grupp genom att 
vissa identitetsmöjligheter framhävs som relevanta och andra ignoreras.94 

 

                                                 
91 Nyström H. Nyström L. Nyström Ö. 2011. s.9. 
92 Hirdman, 2001, ss. 25-26. 
93 Nyström H. Nyström L. Nyström Ö. 2011. s.13. 
94 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 51. 
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Winther, Jørgensen och Phillips beskriver också att gruppbildning ingår i kampen om hur samhäl-
let ges ett innehåll. Dessutom att fungerar det på så vis att bilden av samhället ger angivelser om 
hur människor bör delas in i olika grupper.95 Kvinnor synliggörs inte i detta kapitel, de lyfts fram 
så är det som en grupp, vilket indikerar en ansats till att problematisera kvinnor i historien, men 
det hade tjänat på att lyftas fram på ett tydligare sätt. 
      
Beträffande kapitlets bilder så är männen i majoritet på de flesta av bilderna ofta är männen också 
aktiva på något sätt. På en del förekommer inte alls några kvinnor eller mycket få. Det finns un-
dantag och kapitlets första bild, är ett sådant. Det visar ansiktet på en ung vacker anonym kvinna, 
som med mörka begrundande ögon tycks vara djupt försjunken i tankar. Bilden täcker nästan en 
hel boksida, texten till bilden förmedlar endast detta: 
 

En ung kvinna från Egypten, tvåtusen år tillbaka. Vilken tanke väcker bilden hos dig.96 
 
Kvinnan på bilden där endast ansiktet syns, förefaller passiv, hon tycks inte heller blicka tillbaka 
på läsaren och förefaller därför mer som ett objekt att beskåda. Kvinnans ansikte blir ett passivt 
objekt att beskåda.  
 
Kapitlet tar också upp ämnet historia på film bland andra filmen Elizabeth om 1600-tals drott-
ningen Elizabeth І, bilden från denna film visar en stridsklädd kvinna till häst, där man kan ana 
andra ryttare och fanor i bakgrunden. Bilden av en kvinnlig härförare och här överskrids den 
gängse bilden av kvinnan i historien. Texten under denna bild problematiserar detta, genom att 
belysa att sanningen ofta offras i historiska filmer för att ge utrymme åt spänning och romantik 
och att människornas tänkesätt och uppträdande inte sällan mer liknar vårt moderna, än tiden 
som filmskildringen berör. Det är förstås inget oriktigt påstående, det man kunde tillagt är att det 
har funnits kvinnor i historien som överskridit olika genusgränser. 97  
 
En annan bild, den bild som också är bokens omslagsbild visar en uniformerad man och en kvin-
na som också till hälften tyck bära någon slags uniform, men som också har på sig en vid grön 
tyllkjol och som håller upp en champagneflaska som i en segergest. Bilden visar enligt beskriv-
ningen av omslaget att detta är en Östtysk gränsvakt och en Västtysk tjej, som vid Berlinmurens 
fall (1989), firar detta. I detta fall ser kvinnan ut som den mest aktiva med sin lyfta champagne-
flaska, men det auktoritära finns hos mannen i hans uniform. Kvinnans uniformering är av ett 
annat slag och dess auktoritet motsägs av den gröna tyllkjolen.98 Här tycks diskurserna slåss och 
motsäga varandra. I sammanhanget så framstår kvinnans utstyrsel signalera en slags befriande 
galenskap.  
 
Beträffande övriga bilder så beskriver dessa ofta aktiva ofta uniformbärande män och exempelvis 
män som rider på en stor elefant, här aktiveras ett genuskontrakt, där mannen framstår som den 
starke och aktiva. Det finns också andra bilder som filmen Titanic där bilden de tätt dansande 
huvudkaraktärerna, tycks aktivera ett mycket traditionellt genuskontrakt. Han är den som aktivt 
för i dansen samtidigt som han blickar ner på henne, hon tycks vara den mer passiva som obser-
veras av mannen. Filmernas tillhörande texter problematiserar inte kvinnors och mäns genus po-
sitioner varken i filmen eller historien.  
 

                                                 
95 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 52. 
96 Nyström H. Nyström L. Nyström Ö. 2011, s.6. 
97 Nyström H. Nyström L. Nyström Ö. 2011, s.11. 
98 Nyström H. Nyström L. Nyström Ö. 2011, s.15. 
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Ambjörnsson beskriver i sin studie hur gymnasietjejers föreställningar om exempelvis kvinnlighet 
och hur man bör se ut och uppföra sig är något mycket påtagligt och fastlagt. Detta även om det 
tog sig lite olika utryck hos de två olika grupper hon följde i sin studie: 
 

Oviljan att betraktas som okvinnlig var märkbar både vad gällde beteende, utseende och uppförande. Val av klä-
der sminkning och smyckning var de sätt man huvudsakligen använde sig av för att göra sig feminin. De två tjej-
grupperna uppvisade visserligen ibland skilda utseendekoder. Däremot var deras sätt att klä och smycka sig långt 

mer lika varandras än killarnas.99 
      
Det är därför av vikt att man också i läromedel problematiserar sådant som stereotypa föreställ-
ningar om manligt och kvinnligt, både historiskt och i relation till nutida föreställningar. Eftersom 
sådana föreställningar riskerar att begränsa människor och stigmatisera dem som på något sätt 
faller utanför de rådande mönstren. Berg har formulerat dessa tänkvärda ord om det yttres och 
kläders betydelse: 
 

När individer möter varandra och när de talar till sig själva sker kommunikationen till viss del med hjälp av klä-
der. De sätter gränserna för vad som i en given situation upplevs vara möjligt att säga eller göra och fyller på det 
sättet en viktig funktion för såväl intern som extern konversation. Det är dock avgörande att sätta betydelsen av 
dessa kläder i relation till en mer genomgripande reglering av genus, för även om kläder kan vara bättre eller säm-
re lämpade för en viss situation är deras genusprägling avgörande.100 

 
Det Berg också beskriver är att kläder är sänder betydelsefulla signaler både till självet hos den 
person som bär dessa och andra som ser personen, men att den sociala interaktionen också för-
stås innehåller annat som både kropp, utseende socialkontext för övrigt som samverkar på ett 
komplext sätt. I Ambjörnssons studie så är det transpersoner som varit de intervjuobjekt, inte 
gymnasieelever, men studien påvisar än mer att genus eller kön till mycket stor del är en social 
konstruktion.  
 
Sammanfattningsvis så problematiseras inte kvinnors och mäns relation till varandra eller kvin-
nors villkor i historien. Kvinnorna är överhuvudtaget inte så synbara i kapitlet. Genuskontrakten 
framträder i ett flertal konstellationer utan att detta problematiseras, en slags ansats till en pro-
blematisering finns, eftersom en av kapitlets tillhörande frågor som jag ovan nämnt, uppmanar till 
att frågan, vems historia det är som lyfts fram. Placeringen på genustrappan är steg, 0. ”Köns-
omedveten och könsneutral.” Eftersom detta kapitel i stort framstår som förbiseende av köns-
perspektiv, och befintligt underlag inte används för olika köns- eller genus perspektiv.  

 

6.1.3 Analys av det andra kapitlet 

Här analyseras bokens andra kapitel ”Källkritik”. Texten är neutralt hållen beträffande genus och 
har ofta tilltalet vi istället för man exempelvis: 
 

Vi vet också att minnet ofta sviker och att gamla hågkomster ofta blir osäkra eller felaktiga. Det är tidskritisk.101 

 
Här nämns ingen kvinna överhuvudtaget. Kapitlet lyfter fram några män ur historien och även så 
nämns en manlig forskare. Det är genomgående en text som handlar mycket om män. Källkriti-
ken lyfter bland annat fram detta: 
 

Historien är full av händelser och episoder och som författare måste man göra ett urval. Här lämnar källkritiken 
ingen vägledning. Avgörande blir istället vårt val av perspektiv. Skriver vi de stora männens historia kommer vis-

                                                 
99 Ambjörnsson, 2004, s. 118. 
100 Berg, 2008, s. 226. 
101 Nyström H. Nyström L. Nyström Ö. 2011, s. 18. 
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sa saker i förgrunden, försöker vi förstå det förflutna underifrån, utifrån de vanliga människorna och deras vardag 
andra.102 
 

Det citerade indikerar att författarna, har en vilja att förmedla att ett kritiskt förhållningsätt är 
betydelsefullt för att förstå historien och vem eller vilka som konstituerar beskrivningen av den-
samma. Motsägelsefullt nog så handlar detta kapitel mycket om just historiens stora män, då de 
lyfts fram i exemplen. Det också funnits utrymme för att lyfta fram fler kvinnor i kapitlet. Att 
detta ändå inte görs kan bero på det som Hirdman beskriver att vi alla är involverade i en kon-
stant genusproducerande verksamhet som också är en slags mycket grundläggande historisk driv-
kraft. Hirdman som valt att benämna detta som ett genussystem, menar att detta relaterar till 
komplexa förhållanden mellan de båda könen och till andra begrepp: Exempelvis, feodalism eller 
kapitalism m.m. Genom att studera dessa olika system och även lyfta fram det rådande genussy-
stemet, så kan man att se hur dessa påverkat varandra. I genussystemet med sitt kontrakt mellan 
könen råder också det förhållandet genom historien som vi alltjämt präglas av, även om det är 
föränderligt: 
 

Att kvinnor definierats som ”den andra” och att denna andra haft ”sin plats” – en plats som inte varit oföränder-
lig eller historielös, utan ständigt spelat en tyst och viktig roll också i det publika – innebär – innebär att denna 
tysta (?) maktrelation mellan könen har en fundamental betydelse för händelseutvecklingen. Metaforiskt kunde vi 
säga att det har samma betydelse som det undermedvetna har för en enskild människas handlingar. Kvinnors läg-
re genusvärde har varit och är det kollektivt förträngda.103 

 
Det som på detta sätt Hirdman beskriver är kollektivt förträngt är naturligtvis inte alls så lätt att 
upptäcka, det krävs en medveten vilja och verktyg för att beskriva och komma åt dessa företeelser 
exempelvis diskursanalys och Hirdmans genussystembegrepp.  
      
Beträffande kapitlets bilder så är dessa nästan uteslutande på män, exempelvis på det inledande 
kapitlets uppslag så ser man en medelålders man som genom ett förstoringsglas studerar en till 
synes äldre text på ett gulnat papper. På nästkommande uppslag förekommer två bilder också 
dessa på män, den ena en modern bild av en man stående vid en informationsskrift, den andra en 
äldre bild av en polisman som med kritisk blick studerar ett föremål.  
Intrycket blir att det är män som står för allt historiskt och källkritiskt arbete.104 Övriga bilder där 
människor förekommer visar också män. Enda eventuella undantaget är bilden av en arkeolog 
som framåtböjd arbetar med en utgrävning från 1600-talets, 30-åriga krig. Denna person skulle 
eventuellt kunna vara en kvinna, men det går inte att utröna detta säkert, inte heller texten anger 
om denna arkeolog är man eller kvinna. Bilderna visar till synes aktiva handlingskraftiga män, och 
aktiverar ett traditionellt genuskontrakt. Trots detta så är en av dessa bilder möjligtvis på en aktiv 
kvinna en arbetande arkeolog.      
 
Sammanfattningsvis tillsammans med textens utryckliga vilja till ett ifrågasättande av historiebe-
skrivningen räddar kapitlet från att hamna i den könsmaktsförstärkande kategorin på genustrap-
pan  - 1. Därför hamnar detta kapitel, på genustrappan på steg, 0.  ”Könsomedveten och könsne-
utral” på genustrappan. Eftersom det framstår som förbiseende av könsperspektiv, könsblindhet, 
och det befintliga underlaget inte används för olika köns- eller genus perspektiv. 

 

6.1.4 Analys av det tredje kapitlet   

Bokens tredje kapitel ”Forntiden” börjar med att beskriva människans ursprung i Afrika och den 
lyfter fram detta att det finns folkgrupper som levt på liknande sätt ända in i vår nutid. Texten 

                                                 
102 Nyström H. Nyström L. Nyström Ö. 2011, s.25. 
103 Hirdman, 2004, s. 124. 
104 Nyström H. Nyström L. Nyström Ö. 2011, s. 16-17 och 18-19. 
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beskriver att sanfolket i Afrika är ett sådant folk som lever i små grupper som förflyttar sig ge-
nom landskapet efter årstiderna. Texten beskriver också detta: 
 

Bland sanfolket finns en klar skillnad mellan könen. Männen rör sig över stora områden och ansvarar för jakten, 
medan kvinnorna tar hand om barnen och samlar ätbara växter i den närmaste omgivningen. Eftersom just väx-
terna utgör en större del av den dagliga födan än de osäkra jaktbytena står kvinnorna för en stor del av gruppens 
försörjning. Därför får de också ett stort inflytande i stamgemenskapen.105 

  

I den här delen av texten finns flera mästersignifikanter som organiserar identiteter dessa är: ”sani-
folket”, som i sin tur delas in i  ”männen”  och ”kvinnorna”. Dessa är också gruppbildningar, de 
knyts till olika knuttecken som ger betydelse åt innehållet. Ett av dessa knuttecken som knyts ihop 
med männen är ”ansvarar”, det knuttecken som knyts till kvinnorna är ”tar hand om” och ”för-
sörjning”. Männen beskrivs därigenom att ha ansvar och kvinnorna beskrivs, ta om hand, men 
också stå för försörjning. De sociala rummen eller myterna, är för männens del, stora ”områden” 
och ”jakten”.  För kvinnornas del är det sociala rummet ”närmaste omgivningen”. Stamgemen-
skapen är också ett socialt rum för båda könen där, kvinnorna genom knutpunkten inflytande 
beskrivs ha ett stort inflytande. Texten lyfter här fram ett i och för sig mycket en mycket traditio-
nell könsordning som råder i en stam som sägs ha stora likheter med ursprungsbefolkningen och 
dessutom beskrivs männen ha ansvar för jakt, medans kvinnornas ansvar för barnen istället be-
skrivs med orden ”tar hand om”. Ansvar är ett ord som väger tyngre, än orden ”tar hand om”, 
som tillfaller den kvinnliga diskursen. Det som väger upp och ger mer tyngd åt den kvinnliga 
diskursen är ordet försörjning som i texten tillfaller den kvinnliga diskursen, då kvinnorna sägs stå 
för en stor del av gruppens försörjning och därigenom också beskrivs ha ett stort inflytande i 
stamgemenskapen.  
      
Kapitlet lyfter fram detta i ett stycke som behandlar de första jordbrukarna: 
 

Förmodligen var det kvinnorna som upptäckte att man kunde strö ut sädeskorn i närheten av lägret och sedan 
skörda när nya frön hade mognat. 

 

Detta tyder på att en önskan om att också lyfta in kvinnornas betydelse i historien, även om 
kvinnor här behandlas genom det man inom diskursteorin kallar gruppbildning, så knyts de ändå i 
diskursen kvinnor till det mycket betydelsefulla odlandet i människans utvecklingshistoria. Några 
inslag av antaganden, att det kan ha funnits några alternativa köns eller genusordningar eller ut-
rymme för ifrågasättande av om det kan ha förhållit sig på ett annat sätt än det vi vanligtvis utgår 
från finns inte i detta kapitel angående människans forntida historia. Arwil-Nordbladh lyfter fram 
att nyare forskning inom exempelvis kulturantropologin, har betonat perspektivet att det kan ha 
funnits en mångfald olika sätt att leva och inrätta könsordningar, och vissa sätt kanske har glömts. 
Detta på grund av att de dominerande grupperna kan ha förnekat dessa, differenta levnadsätt.106 
     
I kapitlet behandlas också den egyptiska flodkulturen och man får bl.a. veta detta:  

 
Den döde faraons kvarlevor kläddes in i guld. Detta överdåd tjänade syftet att väcka vördnad hos folket men speg-
lade också den syn som egypterna hade på livet efter döden: den avlidne måste få med sig så mycket som möjligt 
av sin jordiska egendom i graven, så att han kunde leva bra på andra sidan.107 

 
Kapitlet beskriver en manlig farao, och de ritualer som omgärdade dennes begravning, åter är det 
en mansperson som framträder också i detta kapitel. Det är förstås i sig inte problematisk, om 
man exempelvis också hade lyft fram någon känd kvinna från den här tidperioden exempelvis 
drottning Nefertiti så hade det blivit en bättre jämvikt och också kvinnor hade bättre represente-

                                                 
105 Nyström H. Nyström L. Nyström Ö. 2011, s. 31. 
106 Arwill-Nordbladh Elisabeth, Genusforskning inom arkeologin, Stockholm, 2001, s. 40. 
107 Nyström H. Nyström L. Nyström Ö. 2011, s. 35. 
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rats i historiebeskrivningen. Det framgår inte heller i kapitlet att det forna Egypten var ett förhål-
landevis jämställt samhälle beträffande kvinnor och män, vilket är betydelsefullt att lyfta fram, om 
man önskar få en så nyanserad bild som möjligt av historien, även beträffande förhållandet mel-
lan könen. Barbara S. Lesko, beskriver i den kvinnohistoriska boken Becoming Visible, (1998), detta 
att förmodligen så berodde kvinnans relativt jämlika status i det forntida Egypten på ett flertal 
faktorer, bl.a. förklaras detta:  
 

Several factors could have contributed to the Egyptian people, the preservation and respect for age-old traditions, 
and the state´s official view that women could be depended upon to perform useful work for the greater society 
outside the home.108  

 
Lesko hävdar också detta angående just den egyptiska drottningen Nefertiti, att det officiella ut-
raderandet av hennes minne var ett utslag av den rädsla män kände då kvinnor fick politisk makt 
och intog mer traditionellt manliga positioner.109 Inga sådana reflektioner angående kvinnor och 
mäns relationer i det forntida Egypten finns beskrivna i  Perspektiv på historien 1b. Det ska också 
sägas att detta kapitel är relativt kort, men att lämna ett visst utrymme för problematiserande eller 
ett reflekterande över att detta samhälle inte alltigenom var lika patriarkalt som exempelvis det 
antika Grekland hade varit bra ur ett genusperspektiv.  
     
Kapitlets bilder visar tre eller tre kvinnliga representationer, den första bilden är återigen ett foto 
av en arkeolog som studerar avtrycken av mycket gamla spår, av en upprättgående människoapa. 
En annan av dessa bilder föreställer en fruktbarhetssymbol en kalkstensskulptur, från Österrike. 
Den sista bilden är en väggmålning från en egyptisk gravkammare 1200 f.kr och föreställer en 
bonde som plöjer jorden, medans hans hustru går bakom och sår.  Beträffande de övriga bilder 
söm visar eller föreställer människor visar män med makt ur historien, samt avbildandet av en 
kinesisk arme, från 200-talet f.kr. Bilderna förmedlar sammantagen olika könskontrakt genom 
bilden av bonden och hans fru, med bestämda sysslor där kvinnan går efter sin plöjande man och 
sår. I den här bilden lyfts samtidigt detta fram att båda parter var betydelsefulla beträffande arbete 
och försörjning. Genuskontraktet finns också med då männen som bilderna visar endera är 
härskare eller stridsberedda soldater, medans den ena kvinnliga bilden är objektet, en naken frukt-
samhetssymbol.  
      
Sammanfattningsvis så placerar jag detta kapitel på steg 1. ”Könsmedveten och jämställdhets-
medveten”, då det beskrivs och uppmärksammas vissa skillnader mellan män och kvinnor. Det 
finns också en uttrycklig vilja att lyfta fram kvinnors betydelse i historien, även om det hela inte 
direkt problematiseras. Kapitlets första bild visar också en kvinnlig arkeolog fullt sysselsatt, med 
att studera sina fynd, och dessutom lyfter texten fram hennes namn.  

 

6.1.5 Analys av det fjärde kapitlet 

Bokens fjärde kapitel ”Antiken” behandlar det antika Grekland och Romarriket. Bland annat så 
beskrivs detta angående den athenska demokratin:  
 

Majoriteten av Athens befolkning stod emellertid utanför demokratin. Slavarna som utgjorde en tredjedel av in-
nevånarna, hade ingen talan. Också kvinnorna var helt förbjudna att delta i det politiska livet. 110 
 

I texten konstateras också att den athenska demokratin var kritiserad redan i sin samtid och att 
det ständigt diskuterades vad som var det bästa styrelsesättet.111 Texten lyfter tydligt fram att en 

                                                 
108 Lesko S. Barbara,” Women of Ancient Egypt and Western Asia” Becoming Visible: Women in European History, 1998, 
s. 26. 
109 Lesko, 1998, ss, 26-27. 
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majoritet av den athenska befolkningen faktiskt stod utanför den athenska demokratin och att 
detta innefattade både slavar och även alla kvinnor. Angående den Grekiska filosofin så beskriver 
man inledningsvis förhållandet att trots Greklands korta storhetstid så har den påverkat hela det 
västerländska tänkandet gällande synen på samhället, politik och filosofi, samt på naturen.112 En 
som också lyft fram i denna text är filosofen Aristoteles, men hans filosofi problematiseras inte i 
denna text.  
     
Gemzöe beskriver detta att Aristoteles ansåg att både kvinnor och slavar hade tillräckligt förnuft 
för att utöva sina bestämda uppgifter som de tilldelats, men inte hade någon fullt förnuftskapaci-
tet:  
 

Den förnuftskapacitet som utmärker människan finns inte alls hos slavar och hos kvinnor är den inte verksam. 
Därmed är Aristoteles teori om det goda livet och människans natur ett exempel på en filosofisk teori som ute-
sluter kvinnor.113 

 
Detta förhållande som Gemzöe lyfter fram, är ett betydelsefullt påpekande, om man betänker att 
vi precis som det beskrivs i läroboken Perspektiv på historien, vilket jag beskrivit ovan, har påverkat 
hela vårt västerländska tänkande. Inget av just detta med Aristoteles manscentrerade världsbild, 
utifrån den frie mannens perspektiv problematiseras i texten, även om det i kapitlet ändå lyfts 
fram den athenska demokratin gällde endast fria män.  
      
I texten så lyfter man också fram en kvinna som ändå hade ett visst inflytande med namnet Aspa-
sia en hetär,114 som kom att leva som en slags sambo med en av Athens främsta politiker aristo-
kraten Perikles. Det om man mer får veta om henne är att hon var en av de få kvinnor i antikens 
Grekland som tilläts spela en roll i såväl samhällsliv som kultur under denna tid. Dessutom att 
hon både var berömd för sin skönhet, men än mer för sin intelligens samt bildning och att Perik-
les brukade rådfråga henne då han hade viktiga beslut att fatta.115 
      
Något som också lyfts fram i detta kapitel är att slaveriet var mycket utbrett i forntida samhällen 
och att slav kunde man bli på grund av fattigdom då man kunde bli tvungen att sälja sig själv eller 
sina barn, eller så kunde man hamnat i slaveri som krigsfånge. Det man också lyfter fram är att 
det fanns de som gjorde sig stora vinster på att exempelvis köpa slavar i Nordafrika eller Central-
asien för att sedan sälja dem dyrt på marknader i Medelhavsområdet.116 Angående romarriket så 
lyfts det också bland annat fram att kvinnornas samhällställning var något bättre än i Athen. 
Längre fram i texten som beskriver kristendomens införande, i den romerska staten beskriver 
detta: 

 
Att just kristendomen blev så framgångsrikt brukar förklaras med att den vände sig till alla med sitt budskap: fat-
tiga och rika, män och kvinnor, oberoende av vilket folkslag de tillhörde.117 
 

Texten lyfter fram kvinnor och deras situation både beträffande hur det kunde se ut i det enskilda 
fallet men också som hur kvinnor rent generellt hade det. Trots att texten i detta kapitel beskriver 
ett mycket patriarkalt samhälle så finns kvinnorna och lyfts fram, även om mycket handlar om 
just män.  
     

                                                                                                                                                         
111 Nyström H. Nyström L. Nyström Ö. 2011, s. 2011, s. 45. 
112 Nyström H. Nyström L. Nyström Ö. 2011, s. 47. 
113 Gemzöe, 2008, s.122. 
114 Hetärer var en slags halvprostituerad kvinna som roade de athenska männen med sång, flöjtspel och spirituella 
samtal på festerna. Nyström, H, Nyström, Nyström, L, Nyström, Ö, s. 2011, s.46. 
115 Nyström H. Nyström L. Nyström Ö. 2011, s. 2011, s.46. 
116 Nyström H. Nyström L. Nyström Ö. 2011, s. 2011, s. 53. 
117 Nyström H. Nyström L. Nyström Ö. 2011, s. 2011, s. 56. 
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Bildmässigt förekommer det ganska många kvinnor på bilderna av totalt sjutton bilder som före-
ställer eller avbildar människor, så förekommer kvinnor eller avbildningar av kvinnor på nio av 
dessa. En del av bilderna som lyfts fram förefaller mycket patriarkala liksom avbildningen av en 
Romersk familj, där husfadern tycks befinna sig på en nivå över sina familjemedlemmar, där han 
lyfter sin bägare mot hustrun som förefaller att underdånigt titta ner. Bildtexten beskriver att bil-
den från 200-talet e.Kr. föreställer en romersk familj som samlats för en måltid .118 Hirdman be-
skriver att indelningen av könen på detta särskiljande sätt i motsattpar, har mycket gamla anor:  
 

Redan hos pytagorerna, en filosofisk skola i början av 400-f.kr. i Grekland, hade det funnits ett sätt att tänka 
kring de två människosorterna vilket byggde på motsatser, kontraster eller dikotomier.119 

 
Några av de övriga bilderna föreställer också endast en kvinna exempelvis, den ovan beskrivna 
Aspasia, ett annan bild föreställer en anonym kvinna från Sparta där den tillhörande texten lyfter 
fram detta: 
 

Grekiska kvinnor brukar avbildas i långa fotsida klänningar. Men den lilla statyetten från Sparta visar en flicka i 
kort klänning och frimodig rörelse. I Sparta fick kvinnorna en friare uppfostran än i Athen. De skulle ha goda 
levnadsvillkor så att de kunde bli starka mödrar och föda dugliga soldater.120 

 
Det lyfts i kapitlet också fram andra bilder som tycks emotsäga dessa exempelvis, bilden av den 
Spartanska flickan, bilden visar en till synes muskulös flicka som ser ut att stå i en sorts stridsbe-
redd ställning, som endast emotsägs av detta att hon ser glad ut. Kanske föreställer detta något 
slags idrottande, bilden ger en slags motvikt gentemot exempelvis den patriarkala bilden av en 
romersk familj, där mannen framstår som den starke och dominante och kvinnan underdånig.   
      
Sammanfattningsvis placerar jag detta kapitel på trappsteg 1. ”Könsmedveten och jämställdhets-
medveten” då det beskriver och uppmärksammar skillnader mellan kvinnor och män, då det lyf-
ter fram och problematiserar kvinnors underordning och problematiserar patriarkal exploatering 
av såväl män, kvinnor och barn, i dessa samhällen. Både bild och textmässigt så lyfter det också 
fram exempel på starka kvinnor. 

 

6.1.6 Analys av det femte kapitlet  

Detta kapitel behandlar Europas medeltid en period från 500-talet till 1500-talet. Kapitlet har 
fram ett speciellt avsnitt som heter ”Kön och kloster”, här beskrivs bland annat detta att många 
stormän, lät en del av sina döttrar bli nunnor och då också donerade jord och annat i utbyte mot 
döttrarnas försörjning inom klostret. Frågeställningen varför detta förfarande var vanligt lyfts 
också  och besvaras med en del historiker anser att detta kunde vara ett billigare alternativ till att 
gifta bort en dotter: 
 

Hade han flera döttrar kunde han kanske gifta bort en eller två av dem för att på så sätt knyta allianser med vikti-
ga familjer i samhället. Övriga döttrarna kunde han sätta i kloster vilket inte heller var gratis, men inte lika dyrt.121 
 

Vidare beskrivs det att andra historiker anser att kloster alternativet alls inte var ett billigare alter-
nativ. Utan att det istället berodde på andra faktorer: 
 

Att >> skänka en dotter till Gud<< var enligt dem bland det mest prestigefyllda en aristokrat kunde göra i det 
medeltida samhället. En sådan gåva antogs ge lycka och framgång både före och efter döden. Samtidigt gav det 
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anseende i förhållandet till andra viktiga män och goda relationer till kyrkan, som också hade mycket makt i sam-
hället. 122 

 

Texten lyfter fram och problematiserar detta att olika historiker har sett detta förfarande av 
stormännen, att skänka eller sätta sina döttrar i kloster har gett detta olika betydelser. Det ovan-
beskrivna är dock endast problematiserat ur ett manligt perspektiv, det vill säga vad detta kunde 
innebära för just dessa stormän själva. Döttrarna beskrivs ur perspektiven, som en börda eller 
tillgång. Något längre fram så lyfts dock frågeställen, om vad döttrarna själva tyckte om detta, att 
bli satta i kloster. Detta besvaras med att vi inte vet så mycket om detta och att det enligt den här 
tidens synsätt så bestämde fadern om detta och så lyfts även detta fram: 
 

Samtidigt erbjöd nunnekloster möjligheter till makt och inflytande för kvinnorna. Svantepolk Knutssons döttrar 
blev abbedissor och kom att styra över klostret och dess stora egendomar under 50-års tid. Men för de flesta 
kvinnor innebar klosterlivet ingen frihet. Tidigare hade fadern varit deras målsman, nu underordnades de istället 
klostret och abbedissan.123 

 

Ohlander och Strömberg har i boken Tusen svenska kvinnoår, (2008), lyft fram detta att även om 
adelsdöttrar ofta tvingades in i klostren, så kunde det även förhålla sig på ett omvänt sätt: 
 

Men klostren erbjöd också en tillflykt undan ett påtvingat äktenskap eller en tyrannisk far. Det kunde vara svårt 
att neka sin dotter att tjäna Gud, även om fadern egentligen haft andra planer för hennes framtid.124 

 
De beskriver också detta: 
 

Det har förts en intensiv vetenskaplig debatt om nunneklostren var fängelser eller fristäder.  Manliga forskare 
trycker mer på tvångsaspekten, medan flera kvinnliga forskare hellre visar på möjligheterna att skaffa sig lärdom 
och ett självständigt liv. 125 

 
Texten i Perspektiv på historien, problematiserar situationen de kvinnor som blev utvalda att leva 
klosterliv ställdes inför, exempelvis att de flesta av dessa blev underställda klostret och abbedis-
san. Just detta är ändå inte ett förhållande som gällde endast kvinnor i kloster. Munkar var förstås 
också underställda sitt kloster och sin abbot. Det betydelsefulla är i sådana fall huruvida det var 
ett frivilligt val att gå i kloster eller inte. Texten lyfter också fram att få unga adelsmän gick i klos-
ter. Perspektivet i boken trycker mer på tvångsaspekten, liksom de manliga forskare Ohlander 
beskriver, även om det också lyfts fram att detta också var en möjlighet för kvinnor att få infly-
tande och makt för kvinnor. 
      
Beträffande övrig text är perspektivet ofta manligt som i det stycke som behandlar städer och  
 

Den medeltida borgaren ville förstås att hans verksamhet skulle vara framgångsrik och ge ett överskott. Men han 
var också påverkad av religiösa och moraliska motiv och hänsynstaganden.126 
 

Texten lyfter ändå fram enskilda för sin tid betydelsefulla kvinnor bland annat Jeanne d´Arc och 
även den heliga Birgitta som inledningsvis lyfts fram med dessa ord: 
 

Den mest kända personen från Sveriges i Europa under medeltiden var en kvinna. Birgitta Birgersdotter (1303-
1373) tillhörde en av de ledande adelssläkterna och hennes förfäder hade i flera generationer varit lagmän i upp-
land.127 

                                                 
122 Nyström H. Nyström L. Nyström Ö. 2011, s. 2011, s. 70. 
123 Nyström H. Nyström L. Nyström Ö. 2011, s. 2011, s. 70. 
124 Ohlander Ann-Sofie & Strömberg Ulla-Britt, Tusen svenska kvinnoår: Svensk kvinnohistoria från vikingatid till nutid, 
Stockholm, 2008, s. 25. 
125 Ohlander & Strömberg, 2008, s.25. 
126 Nyström H. Nyström L. Nyström Ö. 2011, s. 2011, s. 74. 
127 Nyström H. Nyström L. Nyström Ö. 2011, s. 2011, s. 87. 
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Texten om henne lyfter för övrigt bland annat fram hennes uppenbarelser och påverkan i Rom 
och Europa och att hon grundade en klostenorden som godkändes av påven och att hon efter sin 
död kom att helgonförklaras. 
Den heliga Birgitta är också en av de personer som på ett framträdande sätt lyfts fram i detta ka-
pitel. Inledningsvis beskrivs detta: 
 

Den mest kända personen från Sverige i Europa under medeltiden var en kvinna.128 

 
Det man kan reflektera över är att här verkar det finnas en vilja att lyfta fram att den mest kända 
människan från Sverige var en kvinna, detta att just en kvinna var betydelsefull. Samtidigt kan 
man rätt säkert konstatera att samma ord aldrig hade lyfts fram om en man på detta sätt. Hade 
detta varit en man så hade inte just detta alls kommenterats, det hade varit naturligt på ett själv-
klart sätt att en man varit betydelsefull.   
      
Bildmässigt så förekommer många män på kapitlets bilder. Också en del kvinnor som exempelvis 
den ovan beskrivna Jeanne d´Arc, som visas på en målning stridsklädd till häst och den Heliga 
Birgitta som förekommer på en ganska stor bild tillhörande texten som handlar om henne. I 
nunnedok tycks hon studera en skrift på denna avbildning.129 Det är bilder av två på olika sätt 
aktiva kvinnor. Ytterligare en bild på aktiva kvinnor är en bild enligt texten föreställande två 
kvinnor i en handelsbod, texten är en utgåva av Magnus Erikssons landslag från 1300-talet. Den-
na bild tycks visa två till synes fullt aktiva kvinnor, som köpslår om någon vara.130 Det finns också 
bilder på kungar och stridande män, som aktiver ett mer stereotypt könskontrakt. I kapitlet så 
finns också exempel på åtminstone en stridsklädd kvinna till häst, Jeanne d´Arc. Dessutom före-
kommer flera bilder på aktiva eller arbetande kvinnor exempelvis en bild tillhörande texten ”Kön 
och Kloster” som visar bilden av tre olika kvinnor som studerar olika texter i ett kloster.131 
Sammanfattningsvis så placerar jag detta kapitel på steg 1. Könsmedveten och jämställdhetsmed-
veten, då det beskriver och uppmärksammar skillnader mellan män och kvinnor och problemati-
serar dessa, bildmässigt lyfts också kvinnors förhållanden fram.  
 

6.1.7 Analys av det sjätte kapitlet  

I detta kapitel ”Nya tider och nya världar” beskriver Europas utvidgade handelsvägar och nya 
upptäckter av världen under medeltiden, samt renässansen och reformationen och de krig som 
utspelades under denna tidsperiod runt 1500-talet. 
     Kapitlet har ett ganska manligt perspektiv och lyfter också fram olika betydelsefulla män från 
denna tid. En kvinna som lyfts tämligen ensam lyfts fram i detta kapitel är drottning Kristina, 
detta beskrivs inledningsvis om henne: 
 

Drottning Kristina hör till 1600-talets mest gåtfulla personligheter. Redan hennes födelse gjorde ett tvetydigt in-
tryckt: man trodde först att den lilla ludna varelsen var en pojke och sköt salut med 42 skott, så som seden var 
när en prins såg dagens ljus.132 

 

I texten så beskrivs det också hur hon som tronföljare fick en gedigen utbildning, samt att hon 
redan under tonåren kom att ta avstånd från en traditionell kvinnoroll. Hennes klädstil beskrivs 
utifrån hur utländska ambassadörer beskrivit hennes klädsel, som manlig och att hon älskade jakt 
och var en mycket uthållig ryttarinna. Dessutom hennes övergående till katolicismen samt detta 
att hon avgick som drottning till förmån för kusinen Karl Gustav och flyttade till Rom. 

                                                 
128 Nyström H. Nyström L. Nyström, Ö. 2011, s.87. 
129 Nyström H. Nyström L. Nyström Ö. 2011, s. 79, 87. 
130 Nyström H. Nyström L. Nyström Ö. 2011, s. 88. 
131 Nyström H. Nyström L. Nyström Ö. 2011, s. 70. 
132 Nyström H. Nyström L. Nyström Ö. 2011, s.132. 
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När hon kom upp i tonåren tog hon bestämt avstånd från den traditionella kvinnorollen. Utländska i Stockholm 
rapporterade hem att hon gick klädd i en enkel mansjacka med kjol av grovt tyg och skor med låga klackar. Hon 
ägnade sig gärna åt jakt och kunde sitta i tio timmar till häst utan att bli trött.133 

 
Detta är en ganska ingående text, som beskriver en kvinna som det inte riktigt verkade gå att 
tvinga in i rådande diskurser, varken gällande sin könstillhörighet eller sin religion. Detta proble-
matiseras inte, istället tycks just detta att hon framstod som annorlunda lyftas fram, utan att pro-
blematisera att alla tidsperioder verkar ha sina begränsande föreställningar om hur människor bör 
vara. Även detta att hon fick en gedigen utbildning, vilket ar ovanligt för kvinnor lyfter man fram,   
även detta att hon var intelligent och självständig och hennes vägran att gifta sig lyfts fram. Och 
hennes övergång till katolicismen, detta beskrivs: ”Historikerna diskuterar fortfarande varför 
Kristina gick över till katolicismen.”134  Det man också tillägger är att vissa av dessa anser att hu-
vudorsaken till detta, var hennes religiösa övertygelse. Andra menar att det berodde på att hon 
längtade till kulturmiljön som var friare och mer stimulerande i katolska länder.135  
Ohlander och Strömberg beskriver också detta att drottning Kristina var mycket begåvad och att 
hon fick en uppfostran nästan helt överensstämde med en som en blivande manlig regent skulle 
fått. Dessutom beskriver de att kvinnor oftast ansågs ha mindre begåvning än män. Ohlander 
skriver även bl.a. detta: 
 

När nu en kvinna för en gångs skull fick samma uppfostran som en man och visade en så mångsidig begåvning 
skulle man kunna tycka att det borde ge anledning att ompröva uppfattningen att kvinnor var mindre begåvade. I 
stället försökte man framställa Kristina som ett undantag ett unikum.136  

 
Enligt texten i Perspektiv på historien så hamnar beskrivningen av drottning Kristina i en slags 
diskurs som ett undantag, bland annat, detta att man inledningsvis beskriver henne som en av 
1600-talets mest gåtfulla personligheter. Texten lider för övrigt en påfallande brist på kvinnor två 
som omnämns båda i samband med sin man är Martin Luthers hustru Katharina och Greven 
Magnus Gabriel De la Gardies hustru Maria Eufrosyne, båda dessa kvinnor nämns i en bildtext 
tillhörande varsin, bild på dessa tillsammans med sina respektive män. För övrigt får man endast 
veta om en av dessa kvinnor, Maria Eufrosyne, att hon avbildats stående ett trappsteg över sin 
man, på grund av att hon var av kunglig börd. De bilder som föreställer kvinnor är dessa två till-
sammans med sina män137, samt den på Drottning Kristina avbildad med framstående män, enligt 
tillhörande text,138 och dessutom en målning av 1600-tals konstnären, Pieter de Hooach, förestäl-
lande två kvinnor och ett spädbarn.139 
      
Beträffande den sista bilden så aktiverar den ett stereotypt könskontrakt med kvinnorna i hem-
met passande ett spädbarn, eftersom dessa kvinnor tycks befinna sig just i hemmiljö med tradi-
tionellt kvinnliga sysslor. Beträffande kapitlet övriga bilder, exempelvis en stor bild på den inle-
dande sidan som föreställer en flamländsk tavla från 1500-talet föreställande män som upptäcker 
den nya världen. Bilden aktiverar ett könskontrakt där männen står för äventyret och upptäckten 
av världen.140 
 
Sammanfattningsvis hamnar detta kapitel på steg 0. ”Könsomedveten och könsneutral, då det 
framstår som förbiseende av olika könsperspektiv och befintligt underlag används inte heller för 

                                                 
133 Nyström H. Nyström L. Nyström Ö. 2011, s.132. 
134 Nyström H. Nyström L. Nyström Ö. 2011, s.132. 
135 Nyström H. Nyström L. Nyström Ö. 2011, s.132. 
136 Ohlander & Strömberg, 2008, s. 127. 
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att göra olika köns eller genusreflektioner för att problematisera dessa, det förekommer också 
påfallande få bilder på kvinnor.  
      

6.1.8 Analys av det sjunde kapitlet 

I detta kapitel ” Revolutionernas tidevarv” så behandlas 1700-talet och sådant som kolonisering 
och slavhandel, upplysningen och revolutioner den industriella revolutionen m.m. I tillhörande 
frågor och exempel på saker att ta reda på till stycket som behandlar slavhandel uppmanas läsaren 
bland annat ta reda på detta: 
 

Att sexuella relationer mellan vita (oftast män) och svarta och indianer (oftast kvinnor) i Amerika gav upphov till 
mulatter respektive mestiser är välkänt. Men vilken bakgrund har en maron, en melungon, en zambo och en svart 
indian.141 
 

Texten lyfter här fram hur vita män inledde relationer med svarta och indiankvinnor m.fl., och tar 
också upp detta att barn ofta blev resultatet av dessa relationer, och att nya benämningar av de 
människor som blev resultatet av relationerna uppstod. Inget problematiserande av att dessa rela-
tioner ofta inte var frivilliga från kvinnornas sida förekommer i texten. Texten uppmanar till att ta 
reda på mer själv, men detta hade varit en bra ingång till att lyfta fram detta att kvinnorna ofta 
blev utsatta för rena övergrepp. Visserligen så beskriver den föregående texten att slavhandeln 
idag framstår som ett av de västa övergreppen i världshistorien. Kvinnornas och barnens stora 
utsatthet hade på ett tydligare sätt vunnit på att lyftas fram. 
      
En för den här tiden betydelsefull kvinna som texten lyfter fram är Mary Wollstonecraft, som 
också beskrivs som en av de mest betydelsefulla förespråkaren för kvinnors rättigheter. Bland 
annat beskrivs detta att hon blev besviken över revolutionspolitikerna i Paris inte i sin konstitu-
tion beskrev några rättigheter för kvinnor.  
Också detta att hon i sitt verk, Till försvar för kvinnans rättigheter, angrep Rousseau, då han försvara-
de kvinnans underordning i förhållande till mannen, med att de båda könen var utrustade med 
olika egenskaper och att kvinnan intellektuellt var underlägsen mannen: 
 

Mary Wollstonecraft invände att de egenskaper som Rousseau kallade >> kvinnliga<< inte var naturens verk, utan 
ett resultat av att männens tyranni sedan urminnes tider stängt kvinnorna inne i ett tillstånd av okunskap. Ingen 
kunde veta vilka egenskaper de skulle kunna utveckla om de fick utbildning och samma frihet som mannen att 
forma sitt liv.142 

 
Vidare beskrivs att hon inledde en passionerad kärlekshistoria med en man som övergav henne 
då hon blev med barn och hon kom att bli ensam mor mitt i en blodig revolution. Därför valde 
hon att återvända till London: 
 

Förtvivlad över sin situation försökte hon två gånger ta livet av sig, men kom till slut till ro genom att gifta 1797 
gifta sig med en av dåtidens mest framträdande brittiska radikaler, William Goodwin. När hon samma år skulle 
föda deras barn dog hon 38 år gammal i blodförgiftning.143 

 
Analyserar man den här texten som helhet diskursivt, så framstår den som motsägelsefull, diskur-
serna, den starka kvinnan som strider för kvinnors rättigheter tycks slåss med diskursen svag 
kvinna som behöver manligt beskydd och stadga. Texten beskriver även att hennes stormiga och 
tragiska liv, ger bilden av hur svårt det var för en kvinna som under denna tid, ville leva ett själv-
ständigt liv. Det är förmodligen helt riktigt, en kvinna som på detta sätt stred för kvinnors rättig-
heter hade det förmodligen ganska svårt på många sätt. Det är i detta fall framställningen av 
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37 
 

Wollstonecraft som blir problematisk ur ett genusperspektiv, eftersom man så mycket lyfter fram 
hennes personliga tragedier som exempelvis själmordsförsöken och dessutom sedan konstaterar 
att hon slutligen kom till ro hos (det vill säga hon gifte sig med) den radikale William Goodwin. 
Det blir hennes svaghet och tänkta behov av beskydd som kommer i förgrunden istället för hen-
nes gärningar för kvinnors rättigheter. Slutligen beskrivs det att boken var något av en motvikt 
mot de vanliga etikett böcker som förekom och genom vilka kvinnor fick lära sig bli en god maka 
och mor, samt behaga mannen.144 Bilden av en ganska skör kvinna som strider för mer än hon 
orkar med träder fram. Enligt diskursteorin så finner man så kallade antagonismer där diskurserna 
kolliderar, och dessa kan upplösas genom hegemoniska interversioner, som återupprättar enty-
digheten.145 Här blir resultatet att diskursen svag kvinna i behov av stöd från en starkare man, tar 
över genom den hegemoniska interversionen.  
  
Om man läser det Ida Blom, i Kvinnor i västvärlden från renässans till nutid (2006),skriver om 
Wollstonecraft får man en annan bild av henne, bland annat detta:  
 

Wollstonecraft deltog i den politiska diskussionen som pågick överallt i Europa efter de nordamerikanska och 
franska revolutionerna. Hon bodde ett år på Irland, där de amerikanska koloniernas framgångsrika uppror hade 
fått motståndet mot engelsmännen att flamma upp, och hon uppehöll sig i Paris under revolutionens mest radika-
la fas, 1792-1794. Hon samarbetade med en grupp radikala författare, journalister och filosofer, bland andra 
Thomas Paine och William Goodwin.146 

   
Det man även får veta är att dessa tillsammans kämpade för att förverkliga sina ideal om jämlik-
het och frihet för alla. Denne William Godwin, som hon sedan gifte sig med, var också en slags 
samarbetspartner.  
Detta framstår som en annan beskrivning av Wollstonecraft hennes relation med Godwin. Bilden 
av en mer jämställd relation och en ganska stark kvinna träder fram ur denna beskrivning. I Per-
spektiv på historien, så framträder texten om Wollstonecraft vara beskriven ur ett mer manligt per-
spektiv, även om den förstås också delvis lyfter fram andra saker än Ida Bloms text.  
     
Längre fram i Perspektiv på historien, lyfts också kvinnor fram som en grupp, i stycket ” Kvinno-
tåget till Versailles”. I stycket beskrivs hur flera tusen av Paris fattiga kvinnor år 1789 tågade till 
Versailles, för att protestera mot den svåra brödbristen och förmå kungen att skriva under dekla-
rationen om de mänskliga rättigheterna. Bland annat beskrivs detta i texten till den tillhörande 
bilden: 
 

Kvinnotåget på marsch från Paris mot Versailles beväpnat med pikar, yxor, liar och sopkvastar – men också med 
kanoner och gevär som man lagt beslag på i kommunhuset tidigt på morgonen. Teckningen är från 1793.147 
 

Bilden är också en av de som föreställer kvinnor, men bilden lyfter också fram kvinnor i en situa-
tion som annars brukar vara förbehållet män. Kapitlets bilder lyfter även fram arbetande kvinnor,  
en av dessa visar enligt bildtexten, en mor och en son som arbetar i en kolgruva, texten nämner 
också att barn och kvinnor var billig arbetskraft.148 
 
Sammanfattningsvis så placerar jag detta Kapitel på steg 1. ”Könsmedveten och jämställdhets-
medveten”, i genustrappan, eftersom detta kapitel beskriver och uppmärksammar skillnader mel-
lan kvinnor och män, samt beskriver orättvisa villkor mellan könen. Bildmässigt så lyft också 
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kvinnor fram på ett sätt som illustrerar deras olika villkor under den beskrivna tidsperioden och 
visa även en för kvinnors frigörelse betydelsefull kvinna. 

 

6.1.9 Analys av det åttonde kapitlet 

Detta kapitel ”Ideologier och nationalism”, lyfter fram sådant som de olika politiska ideologier 
som växte fram under 1800-talet såsom liberalism, konservatism och socialism, samt också den 
framväxande nationalismen. Kapitlet lyfter också fram kampen för kvinnors lika rättigheter. Tex-
ten lyfter bland annat fram att socialliberalismens främste förespråkare den engelske John Stuart 
Mill också förespråkade kvinnlig rösträtt.149 I texten så lyfter man fram förhållandet då den gamla 
ståndsriksdagen ersattes med en riksdag med två kamrar. Där deltagandet i den första kammaren 
och fördelningen av hur många röster man fick berodde på hur rik man var och i den andra 
kammaren fick alla endast en röst. ”Men kvinnorna stod som tidigare utanför, liksom de flesta 
arbetare. ”150 Författarna har här valt att lyfta fram att alla kvinnor ur oberoende av samhällsklass 
stod utanför rösträtten.  
 
I detta kapitel så lyfts kvinnornas situation fram, och man diskuterar sådant som att den framväx-
ande moderniteten som förändrade relationen mellan de olika könen och fick människor att fun-
dera allt mer över kvinnors rättigheter. Bland annat sådant som kvinnans omyndighet diskuteras 
och kvinnors roll inom och utanför familjen. Författarna lyfter fram bland annat detta att all 
egendom inom en familj, även en kvinnas arvejord, tillföll mannen att förvalta och råda över och 
att samhället var mycket patriarkalt. De lyfter också fram: 
 

Verkligheten följde naturligtvis inte alltid paragraferna. Kvinnornas ställning i hushållen var ofta starkare. På de 
mindre gårdarna fick män och kvinnor dela på sysslorna och båda måste i viss mån arbeta utanför gården för för-
sörjningen. På större gårdar basade kvinnorna för en stor organisation av pigor och hushållerskor som höll igång 
det stora hushållet. I båda fall gav de en rätt stark ställning inom familjen.151 

 
Texten lyfter här fram att också kvinnor arbetade hårt och även om de inte hade samma rättighe-
ter som män hade ofta ett stort ansvar. Dessutom lyfts detta fram om kvinnors villkor om de fick 
barn utom äktenskapet:  
 

Ogifta mödrar kunde stötas ut ur sin släkt och måste göra avbön under gudstjänsten, då hon fick sitta på en spe-
ciell horpall längst ner på kvinnosidan i kyrkan. De oäkta barnen saknade arvsrätt, inte bara efter fadern utan 
även efter modern. Städernas hantverkare vägrade att acceptera dem som lärlingar. Ofta stod bara de smutsigaste 
och sämst betalda jobben öppna.152 

 
Det som också diskuteras är den dubbelmoral som tidens syn på kärlek och sexualitet innefattade,  
där unga flickor från mer välbeställda hem skulle skyddas från allt som hade med sexualitet att 
göra och inte tilläts besöka offentliga lokaler eller vistas ute utan beskyddande sällskap. Borgerlig-
hetens man måste ofta vänta länge innan han hade en tillräckligt säker ställning och inkomst för 
att kunna gifta sig: 
 

En ökad prostitution var baksidan av 1800-talets bild av kvinnan som oskuld eller hemmets ängel. Överallt i Eu-
ropa växte en kontrollerad bordellverksamhet fram. De prostituerade måste registrera sig och genomgå kontroller 
så att inga könssjukdomar spreds till kunderna.153 
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Vidare diskuteras och problematiseras detta faktum att kvinnor inte ansågs ha några egna sexuella 
behov eller känslor, där en kvinna skulle vara ren och oskyldig, då hon gifte sig och de kvinnor 
som var prostituerade ansågs endast till för männens lustar. 
 
Kapitlet beskriver också förhållandet att många yrken var förbjudna för kvinnor speciellt kvinnor 
ur de mer välbärgade samhällskikten hade få möjligheter att försörja sig om de förblev ogifta. En 
kvinna Elfrida André, som man i kapitlet lyfter fram var en av de som aktivt banade en väg för 
förändring: 
 

Hon var musikaliskt begåvad och tog med stöd av fadern organistexamen 1857. Men att bli organist var, som de 
flesta andra statliga tjänster, förbjudet för kvinnor. Att sitta på en orgelpall och trampa och sparka på de tröga or-
gelpedalerna ansågs opassande och skadligt för deras graciösa hållning.154 

 
Det man även beskriver är det att Elfrida, ansökte om tillstånd hos riksdagen, men att det blev 
avslag på inrådan av biskopen. Hon ansökte då istället tillstånd som telegrafist, ett yrke som hon 
också hade utbildning för, trots att även detta var ett förbjudet yrke för kvinnor. Det kom att bli 
en lång debatt i riksdagen, där hennes ansökningar fick alltmer stöd från liberalt håll. Slutligen 
antog riksdagen förslaget att kvinnor fick tillåtelse att bli organister ” Elfrida blev på så vis Sveri-
ges första kvinnliga organist.”155 Vidare beskriver man om henne, att hon inte lät sig nöjas utan 
skrev flera brev till riksdagen även om telegrafistyrket och att detta gav resultat och hon kom att 
bli telegrafist i Strömstad 1864. Slutligen blev hon ändå domkyrkoorganist ”Hon blev också en 
Sveriges mest framstående kompositörer.”156  
 
En sak man också lyfter fram är den skillnad som rådde beträffande synen på kvinnors arbete 
beroende på vilken samhällsklass de tillhörde: 
 

För borgerlighetens kvinnor ansågs allt kroppsarbete okvinnligt. Men i arbetarklassen utförde kvinnorna samti-
digt mycket tunga jobb. Ett exempel av >>mursmäckorna<<, som bar tegel och bruk till murarna på byggen  
[---]. 
 

I kapitlet lyfts kvinnornas situation fram och ges ganska stort utrymme jämfört med tidigare kapi-
tel. Bildmässigt så finns kvinnorna också med även på bilder som visar aktiva kvinnor och kvin-
nor som arbetar exempelvis visas en bild föreställande de ”mursmäckor” som ovan beskrivs. En 
betydelsefull kvinna lyft också fram på bild, den ovan beskrivna Elfrida André. Även om männen 
också är i majoritet i kapitlet som helhet, så lämnas utrymme också åt kvinnornas situation.  
 
Sammanfattningsvis placerar jag detta kapitel på genustrappan steg 2. ”Genusmedveten”, efter-
som det uppmärksammar sådant som socialt konstruerat kön och olika maktstrukturer relaterat 
till olika patriarkala mönster. Problematiserar även patriarkal exploatering också av män, samt 
kvinnor och barn. 

 

6.1.10 Analys av det nionde kapitlet 

Detta kapitel ” Västerlandet erövrar världen” behandlar sådant som: industrins framväxt i väst-
världen och arbetarnas organisering, mäns och kvinnors rösträtt, imperialism, det första världs-
kriget, den ryska revolutionen, samt slutligen sekelskiftes Sverige och demokratins genombrott. 
Det som beskrivs är bl.a. att då frågan om en allmän rösträtt växte sig allt mer stark i Europa, så 
gällde detta främst männens rösträtt och att de politiker som kom med hårda krav om alla mäns 
rättigheter, ofta ändå ansåg det helt naturligt att detta inte gällde kvinnorna: 
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I Storbritannien bedrev de så kallade suffragetterna, en uppmärksammad kampanj för kvinnlig rösträtt. De kedjade 
fast sig på offentliga platser, gjorde våldsamt motstånd mot polisen och hungerstrejkade i fängelserna. Andra 
grupper arbetade med mer försiktiga metoder, och med tiden insåg man, åtminstone bland socialister och libera-
ler, att principen om alla människors lika värde och rättigheter också måste gälla kvinnorna. Ändå fick kvinnorna 
i de flesta länder vänta längre än männen på sin rösträtt.157 
 

Med detta lyfter man fram förhållandet att kvinnor, och de män som stödde deras rättigheter fick 
vänta länge på att detta skulle förvekligas och dessutom att det fanns kvinnor som på ett aktivt 
sätt valde att ta strid för detta.  
      
Beträffande det första världskriget så lyfter man i texten fram detta att då männen försvann i till 
krigsfronten så var det kvinnorna som fick ta över deras arbete i produktionen.158 
      
I texten beskrivs också hur ”Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt” 159 1913 genomför-
de en namninsamling, för kvinnors rösträtt, man lyfter också fram veta att författarinnan, Elin 
Wägner, var en av rörelsens förgrundsgestalter. Några av kapitlets tillhörande frågor berör också 
detta bland annat denna frågeställning:  

 
Kraven på kvinnlig rösträtt var viktigare inom medelklassen än inom arbetarrörelsen. Hur kunde detta komma 
sig?160  

 

Kapitlet som helhet lyfter inte fram lika mycket om kvinnors villkor som det föregående, gör men 
då kvinnors villkor förekommer så bakas detta oftast in i den övriga texten, på ett annat sätt än i 
föregående kapitel, som hade ett flertal sidor som endast handlade om kvinnor och deras villkor. 
      
Bildmässigt så förekommer fler män än kvinnor, men bilder på kvinnor förekommer bland annat 
en som visar några kvinnor som enligt texten, tagit över männens arbete i en fransk fabrik, då 
deras män deltar i det första världskriget. En annan bild visar en för denna tids kvinnors rättighe-
ter, betydelsefull kvinna, Elin Wägner som håller i pärmar med namnunderskrifter för kvinnlig 
rösträtt. 
      
Sammanfattningsvis så placerar jag detta kapitel på steg på genustrappans steg 1. ”Könsmedveten 
och jämställdhetsmedveten”, eftersom det beskriver och uppmärksammar skillnader mellan kvin-
nor och män, samt beskriver orättvisa villkor mellan könen.  

 

6.1.11 Analys av det tionde kapitlet 

Det tionde kapitlet ”Från krig till krig” diskuterar bl.a. mellankrigsårens väg till ett nytt världskrig 
och Sovjets väg till stormakt, Hitler och nazismens framväxt, det andra världskriget samt Förin-
telsen och även Sverige och Norden under denna tidsperiod. 
I kapitlet beskriver man angående kvinnornas situation på 20-talet, beträffande den nya tidsandan 
och det nya modet: 
 

Att vara modern på det området betydde för kvinnornas del chockerande korta kjolar – det var inte länge sedan 
det ansågs oanständigt att bara visa vristen – och kortklippt, >> shinglat << hår. Att få se en ung flicka klädd ef-
ter det senaste modet dansa jazz på en offentlig lokal var för många höjden av omoral. För andra symboliserade 
det ett nytt, friare synsätt på förhållandet mellan könen.161 
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Den nya moderniteten banade också på sitt sätt väg för en annan och mer jämställd relation mel-
lan könen. Där kvinnor kunde tillåtas att på ett nytt och självklarare sätt vistas i det offentliga 
rummet. Dessutom beskrivs detta, att de tidigare ofta hindrande klädesplaggen nu byttes ut mot 
ledigare kläder.162 
     
En kvinna som förekommer i texten är Elise Ottosen-Jensen, som 20- och 30- talet, for landet 
runt som sexualupplysare och preventivmedelsutprovare. I texten beskrivs också hur utsatt en 
ogift mor var också under denna tid, då hon knappt alls hade något stöd från samhället att vänta. 
Hon blev utskämd i sin familj och kunde ofta förlora både sitt jobb och bostad. Dessutom be-
skrivs att ända in på femtiotalet så reglerade man gravida flickor från skolor och en utväg för 
många var att tillbringa sin graviditet på en annan ort, samt därefter lämna bort barnet. Det man 
också lyfter fram är att också för gifta kvinnor kunde situationen vara svår, då utarbetade mödrar 
med många barn, funderade över hur de skulle orka och ha råd med ytterligare en mun att mätta. 
Det beskrivs också att många kvinnor tog stora risker, då de anlitade illegala abortörer och att 
detta ledde till döden för många kvinnor medans andra kunde få bestående skador. Angående 
synen på preventivmedel så beskriver man detta: 
 

Saken blev inte bättre av att all information om preventivmedel sedan 1910 var förbjuden i lag. Inte heller läkarna 
fick berätta för sina patienter hur man kunde skydda sig. De styrande trodde att om människor fick sådan infor-
mation skulle födelsetalen sjunka, och osedlighet och lössläppthet breda ut sig i landet. 163 

 
Detta illustrerar hur människor förtrycktes och hölls i okunnighet av en gammaldags patriarkal 
syn på könen, men att det fanns människor som kämpade för upplysning och förbättring både 
för män och kvinnor beträffande deras sexualitet och ge dem möjlighet till familjeplanering och 
detta framgår på ett tydligt sätt i kapitlet. En av de bilder som visar en kvinna är en på den ovan 
nämnda Elise Ottosen-Jensen, som poserar med sin väska och som biltexten förmedlar är på väg 
på en föreläsningsturné.164 Det förekommer också andra bilder som visar kvinnor, en av dessa 
bilder beskrivs som en propaganda bild för kollektivjordbruk och visar en grupp kvinnor med 
sina räfsor höjda och synbarligen glada.165 Ytterligare bilder som visar kvinnor är en bild som 
visar tre kvinnliga italienska partisaner som kommer gående med sina gevär, och några män går 
bakom dem.166 En annan visar kvinnor och barn som nyss anlänt till koncentrationslägret 
Auschwitz.167 Dessa bilder lyfter fram kvinnor i olika skeenden och situationer under den be-
skrivna tidsperioden på ett sätt som tillsammans med texten belyser kvinnors olika villkor under 
denna period. 
      
Sammanfattningsvis så placerar jag detta kapitel på steg genustrappans steg 1. ”Könsmedveten 
och jämställdhetsmedveten”, då det beskriver och uppmärksammar skillnader mellan kvinnor och 
män, samt beskriver orättvisa villkor mellan könen.  
 

6.1.12 Analys av det elfte kapitlet  

I det elfte kapitlet ”Efterkrigstiden” diskuteras bland annat det kalla kriget och det växande väl-
ståndet i väst, kriser och förändringar i både öst och västvärlden, samt det svenska välfärdsamhäl-
let. 
      

                                                 
162 Nyström H. Nyström L. Nyström Ö. 2011, s. 271. 
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En kvinna som lyfts fram i detta kapitel är Rosa Parks, den unga sömmerskan som i det mellan 
vita och svarta, segregerade USA, vägrade resa sig för att lämna plats åt en vit man. Detta ledde 
för hennes del till en arrestering, men i förlängningen också till en bojkott av mot busstrafiken 
som leddes av Martin Luther King, och upptakten till en medborgarrättsrörelse.168 Detta är ett 
exempel på en kvinna ut historien som genom sin vägran att lyda de diskriminerande raslagar 
som rådde i USA, under denna period åstadkom en förändring och detta lyfter man fram på ett 
tydligt sätt.  
       
En annan kvinna som förekommer i både text och bild är självständighets kämpen och poeten, 
Sarojini Naidu tillsammans med Gandhi under saltmarschen 1930, förmedlas i texten. Detta var 
en protest mot britternas monopol på saltillverkningen, där skatten gick till kolonialmakten. Salt-
skatten fick symbolisera all den orättvisa kolonialmakten representerade.169 
      
Åter en i historien betydelsefull kvinna, som texten behandlar är Margret Thatcher som tillträdde 
i ett land i djup ekonomisk kris, enligt texten beskrivs också bl.a. detta: 
 

Mest drastisk var omläggningen av politiken i Storbritannien efter de konservativas valseger 1979. Premiärminis-
ter blev nu Margaret Thatcher. Hon genomförde kraftiga nedskärningar i välfärdssystemen och privatiserade 
många offentliga verksamheter som järnvägar och gasbolag.170 

 
Diskursen tycks här visa en mycket handlingskraftig kvinna, som utan att tveka gjorde även dras-
tiska nedskärningar i välfärdsystemet, för att genomföra följa sin agenda och politik hon var över-
tygad om. Diskursen kring Thatcher tycks inte blandas med så mycket annat, av mer privata för-
hållanden som annars kvinnor ofta råkar ut för, som exempelvis, Mary Wollstonecraft, där man 
lyfte fram mycket av också hennes privatliv förutom hennes politiska kamp för kvinnors rättighe-
ter. 
 
Andra kvinnor som beskrivs i texten, är det kollektiv av kvinnor som under 70-talet kämpade för 
jämställdhet och framförde krav på daghem åt alla som önskade: 
 

En ny kvinnorörelse hade skjutit fart. Dess budskap var att kvinnorna måste bli ekonomiskt oberoende, annars 
skulle verklig jämställdhet mellan könen aldrig kunna förverkligas.171 
 

Vidare får man veta att kvinnors villkor på arbetsmarknaden inte nästan alls förändrats under 
1950- och 60-talet och att många som under denna period skaffade familj gav upp tanken på ett 
yrkesliv, medans andra kvällar eller på helger. Dessutom lyfts det fram att ensamstående kvinnor 
med barn ofta hade mycket det mycket svårt med ekonomin.172 
 
Bildmässigt lyfter man i kapitlet fram några för historien på olika sätt betydelsefulla kvinnor, 
bland andra den ovan beskrivna Rosa Parks som visas på bild sittandes i en buss tillsammans med 
en väninna. Även Margret Thatcher finns med på ett foto, som beskrivs vara från tiden för valet. 
En annan bild visar en anonym kvinna som håller ett stort plakat som förmedlar budskapet: ”Vi 
är trötta på - att få jobb sist – att sparkas först – att daghemsköa - att dubbelarbeta.”173 En annan 
bild visar en man och kvinna och ett litet barn, klädda i mjuka unisex kläder. I bildtexten beskrivs 
också att detta unisexmode, var ett uttryck för synen på manligt och kvinnligt,” [---] börjat ge vika 
fören mer sökande, flytande könsidentitet.174  Kapitlets bilder domineras också i detta kapitel av 
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män, men de visar också bl.a. dessa kvinnor som på olika sätt och med olika förutsättningar käm-
pat för sina övertygelser.  
 
Sammanfattningsvis så placerar jag detta kapitel på genustrappans steg 2. Detta eftersom det un-
dersöker och uppmärksammar sådant som socialt konstruerat kön, och olika maktstrukturer rela-
terat till olika patriarkala mönster.  
 

6.1.13 Analys av det tolfte kapitlet 

Det tolfte kapitlet ”Efter 1989” beskriver tiden efter dessa år och sådant som Östeuropa efter 
kommunismen och de krig och oroligheter som utspelade sig i början av 1990-talet. Exempelvis 
skrivs om det blodiga inbördeskrigen i Bosnien, samt den 11 september, det påföljande  kriget 
mot terrorismen, och läget i Mellanöstern. 
      
Detta är ett i jämförelse med övriga ett kort kapitel, där inte heller så många enskilda personer 
vare sig kända eller mer okända lyfts fram, de få som nämns i texten är män. Detta med undantag 
av två av de få bilderna, där ett av dessa bilder visar tre glada unga kvinnor som tar studenten och 
från baksätet på en öppen bil vinkar åt de kringstående. Allt man får veta om just dessa är att de 
är svenska gymnasister från 2000-talets början. Texten ovan bilden beskriver dock en samhällsut-
veckling, där den industriella utvecklingen har fått ändrade förutsättningar:  
 

Nu gäller det framförallt att vara bra på att utveckla nya system och nya produkter. Själva produktionen – åtmin-
stone de enkla och administrativa momenten – sker i växande grad någon annanstans. Det är ett samhälle som 
kräver många ingenjörer, produktionsutvecklare, lärare sjuksköterskor och personal inom en mängd serviceyrken 
– men inte lika många industriarbetare som förr.175 
 

Här diskuteras eller problematiseras inte några könsperspektiv och det görs det för övrigt inte alls 
i detta kapitel. Bokens och kapitlets sista bild visar några småflickor utomhus tittar på något pro-
gram eller en film på en TV. Utifrån texten får man veta att dessa barn tillhör ett bergsfolk i 
nordvästra Thailand. Flickorna bär en sorts halsförlängande kragar eller smycket.  
 
Sammanfattningsvis så placerar jag detta kapitel på genustrappans steg 0. ”Könsomedveten och 
könsneutralt ”.Eftersom detta kapitel framstår som förbiseende av könsperspektiv och köns-
blindhet, befintligt underlag används inte för olika köns- eller genusreflektioner.  

 

6.2 Resultatsammanfattning och genustrappa 

 
Resultatet visar att fyra kapitel hamnar på steg 0, Könsomedveten och könsneutral,  i genustrap-
pan,  kapitel 1, 2, 6, 12.  
 
På steg 1. Könsmedveten och jämställdhetsmedveten, hamnar kapitel 3, 4, 5, 7, 9, 10.  
 
På steg 2, Genusmedveten, hamnar kapitel 8, 11.  
 
Inget kapitel hamnade på den lägsta nivån 1- i genustrappan. 
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Det resultatet därmed också visar är att det den största gruppen är de kapitel som hamnat på steg 
1, där sex kapitel hamnat, därefter kommer steg 0, där fyra kapitel hamnat. Sist kommer steg 2, 
där två kapitel hamnat.   

 

6.2.1 genustrappan 

 
 
 
 
 

                             2. Genusmedveten. (Kapitlen 8, 11) 
                                  

1. Könsmedveten och jämställdhetsmedveten. (Kapitlen 3,4,5,7,9,10) 
                    

0. Könsomedveten och könsneutral. ( Kapitlen 1, 2, 6, 12) 
 
             -1. Könsmaktsförstärkande och könsmytsförstärkande.  
 
 

 

 

7. SAMMANFATTANDE REFLEKTION 
 
Det jag kan konstatera är att boken Perspektiv på historien 1b, i likhet med många andra studerade 
läromedel innehåller fler män än kvinnor och att kvinnor delvis beskrivs på ett annat sätt än män 
exempelvis drottning Kristina, som framhävs vara en av 1600-talets mest gåtfulla personer. An-
nars lyfts även en del av kvinnors olika villkor i historien fram och även ett visst problematise-
rande av detta förekommer i vissa av bokens kapitel.  
 
Beträffande min första frågeställning: Ger den nya kursplanen för historia 1b, uttryck för ett ge-
nusperspektiv i undervisningen och uttryck det i så fall direkt, eller mer indirekt? Så blir svaret att 
det finns ett uttryck för genusperspektiv i denna kursplan; även om inte ordet genus används så 
finns ändå ett problematiserande av olika könsmönster och makt som uttrycks i kursplanen.  
Därför uppfattar jag det som att ett genus perspektiv är påbjudet i ganska hög grad eftersom det 
ändå tydliggörs.  
 
Beträffande min andra frågeställning: Problematiserar boken Perspektiv på historien 1b, mäns och 
kvinnors olika villkor genom historien samt har den ett genomgående genusperspektiv? Det stu-
dien utvisat är att det finns ett köns och jämställdhetsperspektiv i åtta av bokens Perspektiv på histo-
rien 1bs, tolv kapitel, två av dessa når även upp till ett genusperspektiv och fyra av kapitlen nådde 
inte upp till något köns eller jämställdhetsperspektiv. Svaret blir därför boken problematiserar till 
viss del mäns och kvinnors olika villkor genom historien, men något mer genomgående genus-
perspektiv förekommer inte. Däremot finns ett mer genomgående köns och jämställdhets per-
spektiv, åtminstone delvis. Två av kapitlen når ändå upp till ett genusperspektiv. Inget kapitel 
hamnade på det understa steget könsmakts och könsmytsförstärkande. Mina resultat har jag upp-
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nått genom en kombination av en egen version av Edwertz och Lundströms ursprungliga genus-
trappa och diskursanalys som Winther Jørgensen och Phillips beskriver metoden.  
  
Diskursanalysen är ett effektivt verktyg för att upptäcka olika diskurser och hur dessa förhåller sig 
till varandra. Exempelvis förekommer det ibland en motstridig inverkan av antagonism mellan 
diskurserna. Dessa finner man när diskurser stöter ihop, som upplöses genom hegemoniska in-
terversioner, som är en slags artikulation, som sedan återupprättar entydigheten då den ena av 
diskurserna tar över. Utan diskursanalysen är inte dessa förhållanden lika lätta att få syn på och 
analysera. Kritik har även riktats mot diskursanalysen bl.a. det som Winther Jørgenssen och Phil-
lips beskrivit och som jag tidigare diskuterat i studien. Nämligen det som kritikerna hävdat; detta 
att om allt kan ses som diskurs, så kan heller ingen verklighet anses finnas. Detta menar Winther 
Jørgenssen och Phillips vara ett missförstånd, då det även inom diskursteorin existerar sådant 
som såväl social och fysisk verklighet, även om tillträdet till dessa verkligheter alltid kan sägas 
vara förbundna med olika diskurser. Exempelvis så har jag också i denna studie i kapitlet diskurs-
analys, lyft fram; vad Laclau och Mouffe har beskrivit om att en sten i naturen naturligtvis existe-
rar oavsett om någon klassificerar den. De menar att det är först då stenen används som exem-
pelvis en projektil, som den hamnar i en diskursiv kontext. Vår fysiska verklighet är på så vis alltid 
överlagrad socialt sett. Beträffande de diskurser som män och kvinnor kan delas in i och ofta på 
ett mer omedvetet plan, så är diskursanalysen ett användbart verktyg för att få syn på dessa. Ge-
nom att även kombinera diskursanalysen med genustrappan och dess olika graderingar så har 
analysen av hur det förhåller sig med förekomsten av genusmedvetenhet i läromedlet, Perspektiv på 
historien 1b, underlättats.  
 
Beträffande denna studies validitet, så innebär detta att hela forskningsprocessens delar är bety-
delsefulla, eftersom detta är en kvalitativ studie där sådant som förförståelse är av stor vikt. Där-
för har jag exempelvis beträffande studiens bakgrund beskrivit en del av min förförståelse, där jag 
lyfter fram en del av det Hirdman beskriver i sin bok Genus – om det stabilas föränderliga former 
(2001). Dessutom har jag lyft fram en del av det Hirdman beskriver inledningsvis i boken Kvinno-
historia (2008). Hirdmans genuskontrakt har också haft stor betydelse för tolkningen av de bilder 
jag analyserat och även detta har jag därför i ett eget kapitel noggrant beskrivit. Jag har även lyft 
fram en del av vad Gemzöe beskrivit i sin bok Feminism (2008). Den diskursanalys jag använt mig 
av i studien, har dessutom kopplats till en genustrappa, vilken utgått från den modell Edwertz 
och Lundström konstruerat. Genustrappan är i denna studie ett instrument för att kunna analyse-
ra och strukturera de olika diskurserna, som med hjälp av diskursanalysen framträder i texten. 
Genom att på detta sätt logiskt analysera och strukturera resultaten, så uppnås också därigenom 
en högre validitet och därigenom även reliabilitet. Genom användandet av instrumentet genus-
trappan, underlättas tolkningen av diskurserna som kan vägas in eller graderas i genustrappans 
skala på ett tydligt sätt. Jag anser att jag uppnått en fördjupad analys genom denna kombination. 
 
En annan metod hade också varit möjlig, exempelvis en hermeneutisk, vilket jag också tidigare 
lyft fram. För mitt syfte så anser jag att min valda metod varit konstruktiv. Jag har fått syn på 
sådant som man vanligtvis kanske inte reflekterar så mycket över, exempelvis att kvinnor faktiskt 
ofta verkar beskrivas på ett annorlunda sätt än män i såväl historien som i detta läromedel i histo-
ria.  
 
I studien så analyseras endast ett läromedel Perspektiv på historien 1b, på så vis är det svårt att ut-
ifrån detta resultat dra slutsatser om läromedlen i historia generellt sett. Därför får studien och 
dess resultat ses som ett bidrag till övriga och kommande studier inom området. Jag har uppfattat 
det som att intentionen beträffande detta läromedel ändå verkar vara att lyfta fram kvinnor och 
deras situation på ett likvärdigt sätt. Detta kolliderar med tröga diskurser angående hur kvinnor 
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respektive män är, det tar tid att förändra sådana förhållanden, liksom andra över och underord-
ningar som förekommer i vårt samhälle. 
 
Det är betydelsefullt att detta läromedel i historia Perspektiv på historien1b, som är utformat för den 
nya kursplanen historia 1b, analyseras, eftersom läroplanen förespråkar att ett centralt innehåll 
bl.a. ska beröra sådant som maktrelationer och könsmönster. 
  
Hirdman har också lyft fram det betydelsefulla med att diskutera problematiken med kvinnors 
underordning genom historien. Det är något jag håller med om, eftersom det är först då man 
tillkännager att ett problem existerar och även för detta till en diskussion som man kan förändra 
något. Olika stereotyper beträffande både män och kvinnor förekommer och har förekommit 
genom historien, även om begreppet eller definitionen stereotyp, inte existerat lika länge. Det är 
betydelsefullt att vara medveten om vilka stereotypa föreställningar vi omger oss med, även om 
de varierat genom tiderna. De stereotypa diskurserna vi ofta delar in människor i, bland annat 
beroende på om de är män eller kvinnor, finns där alltjämt och de riskerar att begränsa männi-
skors möjligheter. Genom alltför snäva definitioner av hur man exempelvis bör vara som man 
eller kvinna, så blir det svårare att se alternativen. Även människors begränsade uppfattningar om 
varandra är ofta ett hinder för att se en annans människas verkliga potential. Genom historien har 
kvinnor ofta råkat ut för just detta att fösas in i en alltför snäv diskurs, de har ofta fått strida för 
att uppnå mer jämställdhet. Också män har förstås liksom kvinnor, placerats in i olika stereotypa 
mönster eller diskurser, där det funnits ett begränsat urval för vad är som lämpligt, beträffande 
uppträdande klädsel arbete m.m. vilket förstås varierat över tid. 
 
Gemzöe har lyft fram att feminismen har kritiserats för faktumet att kvinnor faktiskt också för 
övrigt lever under mycket olika villkor, inte endast i relation till männen och att det därför behövs 
en strategi beträffande detta. Gemzöe har konstaterat att detta inte bör innebära att ojämställdhet 
mellan kvinnor och män därför bör godtas. Det håller jag med om, för även om alla kvinnor inte 
lever under liknande förhållanden och inte har samma möjligheter, så förklarar inte detta de 
ojämlika villkoren mellan män och kvinnor.  
 
Ett förslag till vidare forskning är förutom att genom diskursanalys studera olika läromedel be-
träffande genus relaterat till hur män och kvinnor framställs i olika läromedel, är att det vore in-
tressant att studera även andra aspekter av över och underordningar, såsom exempelvis: etnicitet, 
klass, eller andra samhälleliga strukturer i detta läromedel. I den här studien har jag främst fokuse-
rat på just de genusbaserade aspekter i Perspektiv på historien 1b, som berör de olika könen man och 
kvinna. 
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