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Abstract
Åsikten att kvinnan anses vara underställd mannen är inget nytt fenomen. Detta synsätt
har präglat både det svenska och oändligt många andra samhällen under hundratals år.
Sverige anses av många vara ett av världens mest jämställda länder när det gäller mycket,
så även skolsystemet. Skolans värld är majoriteten av människorna i Sverige en del av
under en tidsperiod av livet. Men hur återges då det jämställda svenska samhället för
eleverna? Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvinnor och män framställs
genom fotografierna i läroböcker för historia på gymnasiet. Undersökningen kretsar kring
om det görs någon skillnad på män och kvinnor på fotografier och i bildtext och hur
frekvent dessa fotografier på män respektive kvinnor förekommer. Det visar sig att de sex
undersökta läroböckerna i historia för gymnasiet framhåller en stark segregation mellan
de bägge könen, till stor fördel för mannen. Fotografierna på män är långt fler än
fotografierna på kvinnor. Männen framställs dessutom i bättre dager än kvinnorna genom
både bildtext och position på fotografierna. Uppsatsen har inte till syfte att ifrågasätta
historien i sig, utan att ifrågasätta bilden som läroböckerna förmedlar då den går emot allt
vad läroplanen säger angående jämställdhet mellan könen.
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1.

INLEDNING
Vilket brott har kvinnokönet begått för att
dömas till den hårda nödvändighet som
består i att vara instängd hela livet antingen
som fånge eller som slav? Jag kallar
nunnorna fångar och de gifta kvinnorna
slavar. 1

Citatet ovan uttrycktes av drottning Kristina vid mitten av 1600-talet. Kvinnans plats i
samhället är således inget nytt fenomen, utan åsikten om hennes plats har diskuterats under
hundratals år. För endast 20 år sedan var Sverige fortfarande ett av världens mest
könssegregerade länder både vad gäller arbetsmarknaden och hemmaarbetet. Som exempel
använde kvinnor mellan 24 och 44 år cirka 33 timmar i veckan åt hushållsarbete under 1980talet, medan männen ägnade det 12 timmar. 2 Ett av det moderna samhällets stora problem är
än idag underordningen av kvinnor. Detta gestaltar sig såväl inom de privata väggarna som i
samhällsdebatter, tidningar och TV samt i våra läroböcker i skolorna. Underordningen av
kvinnor tar sig olika uttryck. Gemensamt för alla former av kvinnoförtryck är dock att de
existerar. Varje vecka blir människor påminda om hur ojämlikt samhället på många sätt är.
Lönedebatter är till exempel ständigt pågående, och högt uppsatta politiker propagerar för lika
lön för samma arbete, något som år 2007 ännu inte är en verklighet. I skrivandets stund visas
reklam på TV från Röda korset, ”Rädda mammorna” 3 , vilken syftar på de kvinnor som i krig
utnyttjas, våldtas och används som mänskliga måltavlor. Underordningen av kvinnor är alltså
vida spridd och innefattar allt från lönedebatter till en fråga om liv och död. Frågan är vilka
signaler allt detta sammantaget skickar ut till dagens barn och ungdomar. Kvinnan har trots
osynliggörandet ändå aldrig varit mer framgångsrik än hon är i dag. 4 Emellertid är hon
fortfarande underordnad mannen i många avseenden. Föreliggande uppsats studerar kvinnans
plats i ett antal svenska läroböcker i historia och hur hon framställs i dessa.

Historieämnet på gymnasiet har genomgått en förändring under 1900-talet. Från att
framförallt ha baserats på kungar och krig ligger nu fokus på bredare front. Källkritik och
1

Citat av drottning Kristina i Stahlman, Bengt, Könsrollernas maskerad, Lund, 1998, s. 70.
Hirdman, Yvonne, Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier, Stockholm 1992, s. 223.
3
Se också Röda korsets hemsida för den aktuella ”Rädda mammorna”-kampanjen: raddamammorna.se
4
Stahlman, Bengt, Könsrollernas maskerad, Lund 1998, s. 431-435.
2
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historieförståelse är idag stöttepelare i de flesta historieböcker och kurs- och läroplan lägger
fokus på att eleverna ska skapa sig en vidgad bild och förståelse av olika händelser och
skeenden. Vad som framförallt är viktigt att poängtera är att historien har byggts upp av både
män och kvinnor. Ett klassrum består vanligen av både pojkar och flickor och strävan efter att
anlägga ett tydligt genusperspektiv borde därför vara angeläget. En lärares arbetsredskap är
oftast läroboken, och det är denna både eleverna och läraren utgår ifrån i undervisningen. Hur
är då läroböckerna i historia uppbyggda när det gäller genushistoria? Läggs lika mycket fokus
på kvinnorna som på männen? Forskningen kring kvinnor och deras historia har gått på
högvarv under de senaste åren. Böcker om genushistoria har skrivits och ämnet har blivit
flitigt debatterat. Även läroböcker har blivit föremål för undersökningar om genushistoria. Ett
par exempel är Sara Viléns kandidatuppsats Gömd bland fria män och trälar: Kvinnors
historia i gymnasiets läroböcker 1963-1996, och Tuija Björklunds kandidatuppsats
Genusperspektiv i historieläromedel – finns det? 5 Vad som däremot inte har forskats om är
hur fotografierna i läroböckerna framställer kvinnor respektive män. En sådan studie skulle
kunna komplettera Viléns och Björklunds.

Fotografier och bilder är det man initialt ser när man som hastigast bläddrar igenom en bok.
Överblickandet av fotografierna gör att läsaren snabbt skapar sig en bild av kontexten i boken.
Visar fotografierna och bilderna endast män eller kvinnor och deras handlingar blir bokens
fokus väldigt ensidigt. Även bildtexten är viktig då den förklarar och utvecklar bilderna och
fotografierna. Föreliggande uppsats skall nu studera dessa fotografier mer ingående.

1.1 FRÅGESTÄLLNING
Denna uppsats fokuserar på fotografierna i de historieböcker som används i två svenska
gymnasieskolor. Vi är många som kan vittna om att vi ofta bläddrat igenom en bok för att se
om den faller oss i smaken. Ofta fastnar då blicken på fotografierna och bilderna i de fall
sådana finns. Vad föreställer fotografierna? Är de rimliga i förhållande till bildtext och
kontext? Denna undersökning kommer att uppehålla sig kring de fotografier som
förekommer. Fotografier på enbart barn, målade bilder, eller fotografier på objekt, sållas bort
på grund av att de är svåra att kategorisera. Avgränsningen i tid är 1900-talet eftersom detta är
en historiskt intressant tid sett ur ett kvinnohistoriskt perspektiv. Vad som ska undersökas är

5

Libris, sökord: ”Läroböcker i historia” samt ”Kvinnohistoria”.
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hur läroböcker i historia från 1980- och 1990-talen framställer kvinnan under denna period.
Begrunda följande citat:

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna
förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets
okränkbarhet (…), alla människors lika värde, jämställdhet mellan män och
kvinnor (…) är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. 6

Citatet är hämtat från den skrift som skolan och lärare har som mål, riktlinje och
utgångspunkt. Det är denna som styr skolans arbete och ligger till grund för detsamma. Lpf 94
behandlar gymnasieskolan och anger som synes att skolan skall förmedla jämställdhet mellan
män och kvinnor. En av metoderna att förmedla kunskap i skolan är genom läroböckerna,
vilka har en stor del i undervisningen. Således borde historieböckerna också förmedla
jämställdhet mellan män och kvinnor på ett tydligt och pedagogiskt riktigt sätt. Det kan också
önskas att litteraturen öppnar upp för diskussioner som rör ämnet. Med bakgrund av detta
formas frågeställningarna som lyder:

Hur framställs framförallt kvinnan, men även mannen, genom fotografierna i
historieböcker för gymnasieelever?
Överensstämmer fotografierna i läroböckerna med vad läroplanen och
kursplanen i historia anger för riktlinjer gällande jämlikhet mellan könen?

1.2 METOD OCH URVAL
De läroböcker i historia som studeras är hämtade från två gymnasieskolor: Tekniska skolan i
Hässleholm och Furulundskolan i Sölvesborg. Böckerna valdes ut efter en grundlig
genomletning av historielärarnas bokhyllor. Det visade sig att flera av 1980- och 1990-talets
läroböcker i historia fortfarande står kvar i lärarnas hyllor, och det är dessa som ska
undersökas i denna uppsats. Urvalet baseras också på detta då det är dessa böcker som
används i undervisningen. De läroböcker som valdes ut är följande:

Börje Bergström, Arne Löwgren och Hans Almgren
Alla tiders historia
Andra upplagan, tryck 1986
6

LPF 94, 1.1 Grundläggande värden, Solna 2001.

7

Tredje upplagan, tryck 1986
Nya Alla tiders historia
Första upplagan, tryckt 1990

Hans Almgren, Börje Bergström, Birgitta Almgren, Josef Rydén
Alla tiders historia B
Första upplagan, tryckt 1997

Harald Gustafsson, Bo Persson
Tider – historia A
Första upplagan, tryckt 1995

Sverker Oredsson, Lars Andersson
Historiens spegel
Fösta upplagan, tryckt 1997 7

Tyngdpunkten i studien ligger på fotografierna, som är det primära materialet tillsammans
med bildtexterna. De studerade läroböckerna delas sedan in i två avgränsningar: läroböcker
tryckta under 1980-talet och läroböcker tryckta under 1990-talet.8 Skälet till val av läroböcker
är att dessa böcker används i svenska gymnasieskolor idag. Vår koncentration ligger på att
detaljstudera de förekomna fotografierna i läroböckerna. Vi för därefter en diskussion kring
den historiska kontext fotografierna är placerade i och dess relevans. Vårt ämnesområde är
genus då vi studerar män och kvinnor. Vi undersöker förekomsten av framförallt kvinnor,
men även män på fotografierna i läroböckerna och diskuterar utifrån den fakta som läggs
fram. Avgränsning är ett måste då det är omöjligt att tidsmässigt studera alla de läroböcker
som finns i ämnet historia. Vi har därför valt att undersöka två skolors utbud av läroböcker för
ämnet historia, och tillsammans med verksamma historielärare har vi valt ut de böcker som
ingår i denna studie. Böckerna är lättillgängliga, och inte unika på något sätt. De får därmed
representera en del av de läroböcker i historia som används i gymnasieskolorna i södra
7

Bergström, Börje, Löwgren, Arne och Almgrens, Hans; Alla tiders historia, 2 uppl., 3 uppl., Malmö 1986; Nya
alla tiders historia, 1 uppl., 1990; Almgren, Hans, Bergström, Börje, Almgren, Birgitta , Rydéns, Josef, Alla
tiders historia B, Kristianstad 1997; Gustafsson, Harald, Persson, Bo, Tider, Angered 1995; Oredsson, Sverker,
Andersson, Lars, I historiens spegel, Göteborg 1997.
8
Undantaget är dock Nya Alla tiders historia som analyseras tillsammans med dess tidigare upplagor, trots att
Nya Alla tiders historia är tryckt 1990. Läroboken analyseras således under avsnittet som behandlar läroböcker
tryckta under 1980-talet.
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Sverige idag. En större undersökning hade av tids- och platsskäl varit omöjlig, om än mycket
väsentlig att göra. Vi vill därför påpeka att denna studie inte kan representera alla de
läroböcker i ämnet som finns på marknaden utan är begränsad till de läroböcker som ingår i
denna studie. Inledningsvis måste också påpekas att i kommande fotnoter i den undersökande
delen av studien anges bokens titel, dess eventuella upplaga och tryckår. Det valda
förfaringssättet motiveras med att det för läsaren tydligt och enkelt skall framgå vilken
lärobok som åsyftas. Det kan vara svårt för läsaren att följa med i vissa resonemang om
endast författare anges (som är brukligt) och inte titel.

Eftersom denna uppsats behandlar fotografier och bildtext, utan att för den delen genomföra
utförliga bildanalyser, utgör Anja Hirdmans bok Tilltalande bilder ett behjälpligt redskap.
Hirdman skriver att vad som skiljer fotografiet från andra visibla bilder är att de är mer
verklighetstrogna. Ett fotografi är alltså mer verkigt än en visuell bild som kan vara förskönad
eller förvrängd. Fotografiet har förmågan att ses som en förlängning av verkligheten och
därför ses ett fotografi som mer realistiskt än en målad bild. Hur läroböckerna i historia
framställer framförallt kvinnor, men även män, genom sina fotografier ger alltså en tydlig bild
av hela bokens inställning till genus. 9

1.2.1 LÄROBÖCKERNAS INNEHÅLL
I detta avsnitt väljer vi att i tabellform ge en mer konkret bild av läroböckerna. Syftet är att
läsaren skall få en tydligare förståelse för respektive boks uppbyggnad och innehåll. Tabellen
anger respektive boks sidantal, antal fotografier 10 , antal fotografier på kvinnor respektive
män, samt antal fotografier som utgör gruppbilder där både män och kvinnor figurerar. Av de
gruppbilder som anges räknas inte männen och kvinnorna, utan tabellen anger endast att
fotografiet är en gruppbild där män och kvinnor figurerar. I kolumnerna för antal män
respektive antal kvinnor ingår inte de personer som anges i kolumnen för gruppbilder. För
kolumnen antal fotografier sammanlagt ingår inte fotografier på objekt, utan utgör enbart foto
på människor. Avfotograferade tavlor och målningar med människor på ingår inte i tabellen.
Kolumnen anger samtliga foton för hela boken, och inte enbart den del av läroboken som
behandlar 1900-talet. Tabellen anger således enbart fotografier på (då) levande vuxna män
och kvinnor.
9

Hirdman, Anja, Tilltalande bilder, Stockholm, 2001, s. 41.
Märk väl att endast fotografier anges, och därmed inte samtliga bilder. Det är fotografierna som i denna studie
är det väsentliga och primärmaterialet varför endast dessa anges i tabellen.
10
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Tabell 1.
Lärobok

Antal
fotografier
på kvinnor

Antal
fotografier
på män

Antal
gruppbilder

Antal
fotografier
sammanlagt

394

5

31

23

59

454

7

39

20

66

376

7

36

21

64

388

9

28

16

53

470

4

45

20

69

384

13

18

18

49

Antal sidor

Alla tiders historia
2 uppl., 1986.

Alla tiders historia
3 uppl., 1986.

Nya Alla tiders
historia
1 uppl., 1990.

Tider
1 uppl., 1995.

I historiens spegel
1 uppl., 1997.

Alla tiders historia B
1 uppl., 1997.

I kapitel 5 skall vi lägga koncentrationen inte bara på de historieböcker som används i
skolundervisningen, utan också på olika upplagor av samma bok. I kapitel 5.1 kommer tre
olika upplagor av Alla tiders historia att undersökas. Det är av intresse för blivande lärare att
också uppmärksamma hur olika upplagor av samma skolbok kan skilja sig åt. Olika upplagor
av samma bok kan skilja sig mer eller mindre åt. Vi menar att det är av största vikt att
verksamma lärare vet vad deras läroböcker förmedlar. Vi anser inte att dessa måste förmedla
en viss synpunkt, uppfattning eller teori utan att läraren skall ha sådan kunskap om läroboken
att han eller hon kan utnyttja detta på bästa sätt i undervisningen. I tabellen kunde vi
konstatera att fotografier på enbart kvinnor är sällsynt i alla tre upplagorna. Endast fem
respektive sju fotografier föreställde kvinnor. Fotografier på män var ungefär fem gånger så
många. Samtliga upplagor i tabellen riktar sig till elever på gymnasiets samhälls- och
humanistiska linjer.
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2.

KVINNANS UNDERORDNING
Av naturen är nämligen mannen […] mer ägnad att bestämma än kvinnan,
utom om deras konstitution är emot naturen, liksom de äldre och
utvecklade är mer lämpade att styra än de yngre och outvecklade.
(ARISTOTELES) 11

Utgångspunkten i denna undersökning är att kvinnan alltid har varit och än idag är
underordnad mannen. Rösterna som höjts för att skandera ut åsikter om kvinnans roll i
samhället har inte sin början i modern tid, utan de hördes redan för flera hundra år sedan.
Martin Luther är en av de mer kända som gjort sin åsikt klar. Han ansåg att kvinnor saknar
förståndets styrka. De är däremot bra på att säkra familjen och släktens fortlevnad, vilket ofta
har ansetts varit kvinnans huvuduppgift. Parallellt med denna uppgift består hennes arbete av
att vara till hjälp och likt en scout alltid redo med en hjälpande hand. 12 Genushistoria har
under de senaste årtiondena blivit en egen kategori inom historieämnet. I och med detta
produceras också litteratur med särskild inriktning på kvinnans historia, inte sällan ställt i
kontrast mot mannens. Kvinnan och mannen framställs ofta som två motpoler till varandra.
Kvinnan har genom historien beskrivits och uppfattats som svag och omhändertagande.
Mannen å sin sida är stark och mer självständig. Kvinnan är ofta beroende av sin man, både
sett ur ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv, vilket har sin grund i det patriarkala
samhället. 13

För att tydliggöra kvinnans underordning är Michel Foucaults maktbegrepp intressant.
Foucault har fått kritik av den feministiska forskningen för att könet inte ingick i hans teori,
vilket gör den svår att tillämpa i genusforskningen. 14 Enligt Foucault hänger makt samman
med antal relationer. Makten är självförstärkande och ökar när den används, likt ett batteri
som laddas upp och ger mer kraft ju mer laddat det är. På samma sätt fungerar makten enligt
Foucault. Makten kan således inte existera utan relationer eftersom relationerna är en
11

Aristoteles åsikt vilken han skriver i Politiken, källa: Hirdman Yvonne, Genus –om det stabilas föränderliga
former, Malmö 2007, s. 30.
12
Hirdman, Yvonne, 2007, s. 78f.
13
För litteratur kring kvinnans underordning som en följd av den patriarkala samhällsstrukturen se ex. Frykman,
Jonas, Horan i bondesamhället, Lund 1977. Göran, Inger, Svensk rättshistoria, Lund 1986. Johnsson-Latham,
Gerd, Patriarkalt våld som hot mot mänsklig säkerhet, Regeringskansliet, Stockholm 2005. Söderblom, Tomas,
Horan och batongen. Prostitution och repression i folkhemmet, Stockholm 1992.
14
Järvinen, Margaretha, ”Foucault-a-go-go –om konstruktivistisk könsforskning” i Bergenheim, Åsa och
Lennerhed, Lena (red.) Seklernas sex. Bidrag till sexulitetens historia, Stockholm 1997, s. 59f.
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förutsättning för att kunna utöva auktoritet. 15 Gruppfotografierna i denna uppsats ska studeras
med maktbegreppet som glasögon. Kan vi genom fotografierna tyda vem som innehar
makten, vem makten utövas mot och hur? Det är alltså inte mannen och kvinnan som olika
kön som är det intressanta, utan den relation mellan människor som avspeglas.

2.1 KÖNET OCH BIOLOGIN
Det manliga är mer komplett och mer dominant än det kvinnliga, närmare
besläktat med verklig handling, ty det kvinnliga är ofärdigt och i
underordning och tillhör den passiva kategorin snarare än den aktiva.
(PHILUS FRÅN ALEXANDRIA, CA 100 E.KR.) 16

Kvinnans plats i det på många sätt hierarkiska samhället har blivit föremål för
genushistorikers diskussioner och forskning. Åsikten, som många idag vill kalla traditionell,
är att kvinnans arbete till största del består av att sköta om man, hem och barn. 17 Många
genushistoriker menar att kvinnan formas av det omgivande samhället till att bli den
hjälpande och skötande kvinna hon är. Hon blir alltså formad till den person samhället tycker
hon ska vara. Mannen är den offentliga parten i äktenskapet. Det är ofta han som tar viktiga
beslut, det är han som är familjens försörjare och han tillbringar sina dagar utanför hemmet.
Kvinnan blir försörjd av mannen vilket gör henne underordnad. Hon är, i motsats till mannen,
bortskuren från det offentliga livet eftersom merparten av hennes dagar tillbringas i hemmet.
Med detta som utgångspunkt har genushistoriker skapat en teori som säger att könet är
kulturellt format. Därmed ges kritik mot de teorier som menar att könet är biologiskt betingat
vilket bland annat forskarna i Inger Lövkronas Mord, misshandel och sexuella övergrepp
menar. 18

Simone de Beauvoirs föreställning om könet som ett kulturellt fenomen benämns idag som
klassisk. Även Michel Foucault betonar denna föreställning. Könet är inte något man föds till
15

Järvinen, s. 59.
Hirdman, Yvonne, 2007, s. 19.
17
Teorier som rör genus i en historisk kontext är i flera fall väldiskuterade och deras gemensamma nämnare är
inte sällan det patriarkala samhällsmönstret i ett historiskt perspektiv. Av dessa anledningar har vi valt att lyfta
fram de teorier som är mest relevanta för undersökningen. Därmed närmar vi oss en avgränsning som baseras på
teoriernas användarvänlighet gentemot källmaterialet. Vi har till exempel valt att inte diskutera teorier som rör
sexualbrott mot kvinnor vilket är en sådan företeelse som stundtals diskuterats i samhällsdebatten. Brottet
diskuteras inte sällan i samband med att det patriarkala samhället omnämns: ”Det finns idag en växande insikt
om våldets stora omfattning och systematik samt om könsmakt, genusordning och tolkningar av mansroller och
maskulinitet (liksom kvinnoroller och femininet) som bakomliggande orsaker”. Källa: Johnsson-Latham, Gerd,
Patriarkalt våld som hot mot mänsklig säkerhet, Regeringskansliet, Stockholm, 2005. s. 9. Valda teorier i
studien har istället sin utgångspunkt ur ett maktperspektiv könen emellan på ett vardagligare plan, snarare än ur
brottssynpunkt.
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utan något som skapas av samhället. 19 Vi kommer att applicera denna hypotes på
fotografierna i historieböckerna. Vi studerar vad kvinnan gör på bilderna. Utför hon
traditionella handlingar, eller delar hon plats med mannen i intellektuella frågor? Filosofen
Herbert Spencer var en man som förespråkade socialdarwinismen. Spencer var även den mest
inflytelserika uttolkaren av Darwins teorier. Enligt Spencer finns hos båda könen en
begränsad mängd energi. Denna energi fördelas olika hos män och kvinnor. Han menade att
kvinnan har ett komplicerat underliv då det är här det nya livet föds, i livmodern. Den energi
som kvinnan har räcker inte till både det komplicerade underlivet och att utveckla ett
intellekt. 20 För medel- och överklassens kvinnor innebar detta att de inte skulle vara seriöst
intellektuella. Istället skulle de bara vara så pass allmänbildade att de kunde föra en
konversation på en middag, och allmänt samtala lätt.21 Kvinnans energi koncentreras därmed
till könet, det sexuella och att utveckla underlivet. Därmed ansåg Spencer att det var särskilt
skadligt för unga kvinnor att studera eftersom energi då skulle saknas till att utveckla
underlivet vilket i sin tur gav missbildade barn. Mannen å sin sida har ett enklare sexuellt
redskap rent fysiskt varför hans energi räcker väl till för att utveckla hans intellekt. Synsättet
blev så pass vedertaget att när flickor började tillåtas gå i skolan gavs kurser i reducerad fart.

Synsättet tog sig även in i läkarvetenskapen där kvinnan snart var sjuklig i mycket av det som
vi idag vet är naturligt för kvinnan. Menstruation och barnafödande klassificerades därmed
som bekymmer. De flesta sjukdomar som drabbade kvinnan ansågs ha sitt ursprung i hennes
kropp på olika sätt. 22 Åsikterna om mannen respektive kvinnan har sällan varit jämlika.
Mannen har på flera plan haft fler och bättre rättigheter än vad kvinnan haft. Diskussionerna
kring ämnet är som nämnts inget nytt eller modernt fenomen. Tittar vi i backspegeln till 1800talet så kan vi ta del av Strindberg som sätter fart på samhällsdiskussionen då han vände sig
mot den gängse synen på äktenskapet och kvinnan. 23 Han ville med samlingen Giftas 1
minska ojämlikheterna mellan kvinnor och män. 24 Även Ibsen uttryckte sin uppfattning
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genom sin Et dukkehjem som under slutet av 1800-talet blev en skandalsuccé då dess
innebörd var att en kvinna har rätt att bryta upp från äktenskapet. 25

2.2

FOLKHEMMETS KVINNOSYN

Under 1900-talet, när industrialismen fått ordentligt fäste i Sverige, omkullkastas också
genusordningen i fabrikerna. Plötsligt står män och kvinnor sida vid sida och utför samma
arbete. Män och kvinnor blev därmed arbetskamrater på mer lika villkor än någonsin tidigare.
Den andra sidan av myntet visar dock hur man skapade nya kvinnliga respektive manliga
kompetenser. Ett resultat av detta blir en ny underordning för kvinnan. 1900-talet medförde
också ett nytt tänkande kring manligt och kvinnligt.26 I takt med industrialismens utveckling
förändrades arbetslivet i många avseenden. Diskussioner om vad kvinnan kunde inneha för
arbeten diskuterades flitigt. Ofta fick hon de arbeten som var tunga, smutsiga och dåligt
betalda. 27 En lagstiftning inrättades emellertid som förbjöd kvinnor att arbeta på nätterna,
men detta gällde inte alla områden. Att vara sjuksköterska ansågs vara ett kvinnligt arbete och
därför fick dessa kvinnor arbeta även nattetid. Synen på kvinnan var dock fortfarande vid
mitten av 1900-talet att hon var underlägsen mannen. Genom hennes kön var hon
förutbestämd att arbeta inom vissa särskilda yrken, eller inte arbeta alls. Kvinnan var fysiskt
och intellektuellt underdånig mannen. 28 Enligt Yvonne Hirdman utspelades arbetarkvinnornas
liv på tre arenor vid början av 1900-talet. Dessa var hemmet, arbetet och sexualiteten.29
Bildtolkningen i denna uppsats kommer därför att betona var kvinnorna befinner sig. Är de i
hemmet, arbetar de eller är de sexuella?

2.3 UTGÅNGSPUNKTER
Kvinnan är än idag underställd mannen på de flesta nivåer i samhället, och så även i
skolböckerna. Läroplanen förespråkar jämlikhet, men hur jämlika är egentligen skolornas
läroböcker i historia? Nedan presenteras de utgångspunkter vi i analysen av fotografierna
kommer att utgå ifrån:
•

Maktrelationen mellan könen.

25
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framställs som stark och beslutsam. Mannen å andra sidan är korrumperad som en följd av den patriarkala
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•

Spår av socialdarwinistiska tankar i läroböckerna.

•

Könets kulturella betingning.

•

Var kvinnorna befinner sig enligt Hirdmans tre arenor.
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3. GENUSFORSKNING
Ämnet genushistoria är ett relativt nytt fenomen inom historieforskningen. Trots detta är
materialet som går att finna kring detta digert, vilket en enkel sökning på Libris vittnar om. 30
Kvinnor har under alla tider marginaliserats inom vad som ansågs vara den viktiga
forskningen. Inte förrän på 1960-talet började kvinnohistoria ses som ett ämne värt att
undersöka. Det man lade fokus på var att hitta kvinnogestalter och sysselsättningar kvinnor
ägnade sig åt för att kunna fylla ut de eventuella luckor som uppstått i historieskrivningen. 31
Ämnet förändrades emellertid inom sinom tid och har idag vuxit till ett relativt omfattande
ämne vars benämning i de flesta kretsar har kommit att bli genushistoria. Ordet genus
kommer från latinets gen-ere som betyder slag, sort, släkte eller kön. Fram till 1980-talet
användes det bara inom språkläran för att beteckna variationer av substantiv. För tjugo år
sedan började dåtidens kvinnohistoriker dock anamma denna benämning som en översättning
av engelskans gender. Man menade att det behövdes ett nytt begrepp för att för att kunna
undersöka kvinnors underordning i samhället och förstå kvinnors och mäns medverkan i
den. 32

3.1 KVINNANS ROLL STÄLLT MOT MANNENS
Yvonne Hirdman är en av de ledande forskarna inom ämnet genushistoria idag. Hon har
skrivit ett flertal böcker om ämnet och påpekar hur viktigt det är att människor måste bli
medvetna om kvinnors och mäns förbestämda roller och därmed få till en förändring. I sin
bok Genus – om det stabilas föränderliga former behandlar hon just detta. Hon ställer ett
antal frågor som till exempel: Hur har genus skapats? Vad innebär det att mannen är norm?
Vilken roll har genus spelat för välfärdsstatens formande? Kvinnor har varit underordnade
män i alla tider och Hirdman väljer att utgå från olika utdrag ur texter från stora tänkare så
långt tillbaka som 400-talet före Kristus. Platon till exempel skrev: ”Känner du någon
mänsklig verksamhet, där ej det manliga släktet har alla dessa egenskaper i högre grad än det
kvinnliga?”

33
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kontext menar att det var så man sade. Hirdman menar att när man talar om kvinnor
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försvinner intelligensen och kvar blir endast objektifieringen. Detta är en bit i det stora
genuspusslet som vi alla är delaktiga i. 34

När det gäller öppenheten inför kvinnor som medmänniskor, som lika värda, har det aldrig
varit brist på förmåga utan brist på möjlighet som hållit kvinnor tillbakaträngda. Under de
senaste 200 årens utveckling har bevis efter bevis framkommit på könens likhet på de flesta
områden. Så fort ett område blivit öppet för kvinnor hade det fyllts på omedelbart. Behovet
fanns utan att man visste om det. Hirdman skriver att det i Göteborg finns en fascinerande
låda på de kvinnohistoriska samlingarna. Lådan finns i kartoteket och har som rubrik: ”Den
första kvinnan.” Här finns alla namn på kvinnor samlade som varit först inom ett område; den
som var först med att bli läkare, den första advokaten, den första arkitekten och så vidare. Så
fort luckorna öppnades fylldes de alltså på för man såg möjligheterna med att släppa in
kvinnorna på marknaden. Detta innebar emellertid inte ett insläpp på lika villkor. Man
skapade extra utrymme för kvinnorna så att de rättigheter de fick var vid sidan om mannens.
Man inrättade flickskolor, särskilda utbildningar inom obstetrik, kvinnoklausuler i avtalen där
”kvinnolöner” skrevs in, med mera. Lägg till kvinnor och rör om, hette det om
kvinnohistorians födelse på 1970-talet. Hirdman menar att det är viktigt att lägga till kvinnor,
utan att röra om. Så fort man lägger till ”kvinno-” framför något så sidosätts det från den
normala, manliga verksamheten. 35 Stereotypiseringen av könen pågår konstant. Till och med
inom genusforskningen dominerar kvinnor. Är det för att männen inte anser det vara ett ämne
intressant nog att undersöka, eller skrämmer de frispråkiga kvinnliga genushistoriska
forskarna bort alla icke-kvinnor som försöker ta sig in? Att göra genus, menar Hirdman, har
blivit ett kvinnojobb. 36

I boken Tusen svenska kvinnoår, författad av Ann-Sofie Ohlander och Ulla-Britt Strömberg,
står kvinnors arbete i ljuset. Denna populärvetenskapliga bok sträcker sig från runstenarnas
tid fram till dagens 2000-tal. Eftersom denna uppsats inriktar sig på 1900-talet är det den
perioden i boken som ska undersökas. Författarna sammanfattar i grova drag perioden 1850
till nutid med följande förlopp: Kvinnor får mer makt och kontroll över sina liv, både
juridiskt, ekonomiskt och politiskt. Samhället börjar även ta ansvar för hur barnen i samhället
växer upp, och kvinnliga politiker börjar driva frågor om barn och föräldraskap. Från 1950-
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talet och framåt börjar större krav ställas på mannens föräldraroll och i Sverige börjar många
pappor ta ett större ansvar för sina barn. 37 Dessa fenomen målar upp en relativt positiv bild
av samhällets och kvinnans utveckling, även om den är väldigt sen. Synsättet har etablerats i
dagens attityd att Sverige är ett av världens mest jämställda länder, alltså borde kvinnorna
vara nöjda. För endast sextio år sedan ansåg man emellertid fortfarande att kvinnan var
underordnad mannen. 1946 kritiserade den borgerliga riksdagskvinnan Ebon Andersson det
faktum att kvinnor hade lägre lön än män, trots att de utförde samma arbete. Man menade att
kvinnor kunde laga mat, sy och laga sina kläder och ta hand om hemmet själva och detta var
argumentet mot lika löner. Männen ansågs inte vara kapabla att sköta om allt sådant och
kunde alltså lägga mer tid på lönearbetet. Man antog även att kvinnorna skulle ha högre
sjukfrånvaro och därmed kosta arbetsgivarna mer. 38 Åsikten att kvinnor var svagare än män
samt passade bättre för hushållsarbete och att ta hand om barnen, något som även diskuteras i
denna uppsats teoridel, var alltså för bara sextio år sedan väl etablerad. Författarna skriver i
den avslutande delen av boken att kvinnor fortfarande offrar mer för att få barn än vad män
gör. Åtskilliga kvinnor arbetar deltid för att de inte kan förena ett heltidsarbete med att ta
hand om barn och familj. De säger samtidigt att år 2002 hade Sverige världens högsta
kvinnorepresentation i folkvalda församlingar. 39 Vad är det då för bild av Sveriges kvinnor
man ska anamma? Den starka, framgångsrika kvinnan som har kommit nästan lika långt som
mannen, eller den där vissa kvinnor får offra ett heltidsarbete för att ta hand om barnen och
hemmet. Är detta ett jämställt land?

Antologin Genus i historisk forskning handlar om kvinnligt och manligt, relationer och makt.
Fokus ligger på teoriutvecklingen inom området genus. Christina Ericsson menar att den
kvinnorörelse som växte fram under 1970-talet frambringade att ny forskning presenterades
och att den tidigare kvinnoforskningen förändrades till att inrikta sig på den privata kretsen
istället för den offentliga. 40 Samtidigt med framväxten av kvinnohistoria har forskarna,
genom en mängd empiriska arbeten, kunnat konstatera att en stor del av vad som tidigare
ansågs vara biologiska egenskaper i själva verket är sociala. Vad som betraktas vara manligt
och kvinnligt genom historien har inte varit konstant. Typiska kvinnoarbeten under en period
har till exempel ansetts som typiskt manliga arbeten under en annan. 41 Kvinnor har under alla
37
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tider varit en stor del av historien, men deras roller har underskattats. Historieböckerna har, i
sin nedvärdering av kvinnan, minimerat deras insatser i slavuppror, bondeuppror, strejker och
revolutioner. Kvinnors insatser i byggandet av slavsamhällen, undertryckandet av
bondeuppror och kontrarevolutionära ansträngningar har även det nedvärderats. Historien har
under lång tid skrivits ur ett manligt perspektiv, vilket har lett till att kvinnornas historia har
blivit osynlig. 42 Anja Hirdman, en av medförfattarna i boken, skriver i sitt kapitel
”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning” att det som skiljer
kvinnoforskare från allmänna forskare är att de som forskar om kvinnors historia
problematiserar relationen mellan de bägge könen. De frågar sig hur det kan komma sig att
kvinnor på de flesta nivåer har en svagare social ställning än män. Hirdman skriver att de som
forskar kring kvinnor inte accepterar den kvinnliga underordningen som norm 43 , något som
borde vara självklart i den moderna värld vi lever i. Rent allmängiltigt är det så att ju hårdare
man håller isär de bägge könen, desto mer självklar blir mannens överhöghet. Man kan även
se det från andra hållet, att ju svagare isärhållandet är, desto mer ifrågasatt blir då mannens
roll. 44 Ju mer jämställt ett samhälle är, desto mer ifrågasatt blir alltså överhögheten. Självklart
ser förtrycket olika ut vid olika tider. Om man tar 1900-talet som exempel så har rollerna
förändrats så pass att sysselsättningarna kan vara både mannens och kvinnans, arbetsplatserna
kan tillhöra både män och kvinnor, kvaliteterna kan tillhöra båda könen. 45 Det patriarkala
samhället har emellertid sett till att ”kan” sällan har blivit ”är”. Bara för att det kan vara så
innebär det inte att det är så.

3.2

KVINNLIGT UPPFÖRANDE FÖRVIRRAR

Nina Björk diskuterar i sin bok Under det rosa täcket vad kvinnlighet är för något. Hon
skriver att hennes önskan är att hennes bok ska fungera som en kamp för en frigörelse från de
fasta könsidentiteterna och stereotyperna. I det inledande kapitlet av boken kan man följa
hennes ironiska exempel på kvinnors besök på offentliga toaletter. Kvinnor går in genom
dörren där det är en bild av en person med kjol. Kvinnor är alltså de varelser som går runt
med kjol på sig. 46 Vidare skriver hon att Sverige i slutet av 1900-talet fortfarande är ett
patriarkat och frågar sig hur ett sådant orättvist system kan existera i en demokrati:
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Till varje flicka som föds i ett patriarkat knyts en önskan om att hon ska bli
kvinnlig; en önskan manifesterad i det rosa täcke vi ger henne på BB och
som skördar sina frukter när hon som tonåring oroligt frågar sig ’är jag för
tjock?’ 47

En stor del i denna könsbundna osäkerhet har veckotidningarna, enligt Nina Björk. Hon
menar att den bild tidningar och media ger av kvinnan är förtryckande och sätter henne bakom
en mask av smink och sexiga underkläder. Björks kritik mot denna kvinnobild är att den
reducerar kvinnan till att bli detsamma som skönhet, sexighet och framförallt kropp, en bild
som även framförs i denna uppsats teoriavsnitt. I den svenska marknadsekonomin har kvinnan
chansen att köpa varor för att bli den mest attraktiva av alla varor: den sexiga kvinnan. Detta
menar Björk är en klok investering i en patriarkal marknadsekonomi, genom att köpa en vara
får hon chansen att bli denna vara. 48 Detta behov föds i strävan efter att bli den åtråvärda
kvinnan i reklamen. Hos varje barn finns ett behov av en identitet – att vara någon – och
eftersom kvinnor i många fall är synonyma med skönhet, känslighet och sexighet blir strävan
efter att vara just detta stor hos många unga flickor. Enligt den amerikanske feministen Judith
Butler skapas kvinnlighet genom vårt sätt att agera. När man blir kvinna måste man tillägna
sig en historisk förståelse av vad det innebär att vara kvinna om våra handlingar ska uppfattas
på rätt sätt. Björk ger följande exempel: Man kan inte säga att ens avsikt med att snusa är att
vara kvinnlig eftersom det går emot den historiska koden för kvinnlighet. 49 En kvinna som
anammar manligt beteende blir alltså förvirrande för omgivningen. En kvinna ska bete sig
som en kvinna och en man ska bete sig som en man.

Bengt Stahlmans bok Könsrollernas maskerad diskuterar och ifrågasätter de många teorier
som framförts angående människans könsroller. Boken behandlar stereotyper om både män
och kvinnor, och författaren frågar sig bland annat varför män anses vara mer värda än
kvinnor. Stahlman är en av de förvånansvärt få genusforskare som använder sig av begreppet
matriarkat och ägnar ett långt kapitel åt att bland annat diskutera Bijagosfolket som till
skillnad från majoriteten av alla samhällen lever i ett matriarkat, det vill säga ett samhälle som
styrs av kvinnor. Kvinnorna i detta samhälle behandlar männen på samma sätt som männen i
ett patriarkalt samhälle behandlar kvinnorna. Kvinnorna är här överlägsna männen, det är de
47
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som skaffar maten, och en kvinna som inte tar hand om sin man betraktas som en dålig
kvinna. 50 Bengt Stahlman utmanar läsaren genom påståenden och frågor som:
Det finns både populistiska och vetenskapliga uppfattningar om att vårt
västerländska sätt att organisera samhället med manlig dominans
(patriarkat) är naturligt, biologiskt (genetiskt) betingat. […] Om detta är
sant, diskutera då varifrån det biologiska och genetiska arvet som
Bijagosfolket representerar kommer. 51

Stahlmans bok skiljer sig från många andra genusinriktade böcker på så sätt att han för in en
viss ironi i sitt sätt att skriva och i sina titlar. Han gör inte kvinnan till ett offer utan diskuterar
och ifrågasätter snarare än dömer. Hans ironiska kapiteltitlar, som till exempel ”Sigmund
Freud och penisavundan”, ”Mannen – den tigande huvudrollsinnehavaren” och ”Hur man blir
en Tarzan” 52 ger boken en humoristisk underton men där allvaret lyser igenom. Bengt
Stahlman menar att jämställdhet inte endast handlar om vem som ska tvätta bilen eller diska
disken, utan kunskapen om jämställdhet är det som lägger grunden till ett mer likställt
samhälle. 53

3.3

FORSKNINGENS FRÅGOR OCH SVAR

Som tidigare nämnts har genushistoria kommit att bli ett ”populärt” ämne att forska kring. Det
är emellertid inte endast etablerade genusforskare som presenterar sin forskning, utan även
studeranden på högskolor och universitet lägger fram olika forskningsrön. Under de senaste
åren har ett flertal uppsatser som kretsar kring ämnena genushistoria och läroböcker
presenterats. Nedan ska tre uppsatser som behandlar bland annat dessa två ämnen
introduceras.

Vid Malmö Högskola lades vårterminen 2006 uppsatsen ”It takes two to tango”…eller?föreställningar om män och kvinnor då, nu och sedan hos några skånska gymnasieelever
fram. Undersökningen behandlar inte läroböcker, men däremot gymnasieelevers uppfattningar
om genushistoria. Författarna Tobias Ogenblad och Vanja Wallin ställer sig frågorna om vilka
föreställningar skånska gymnasieelever har om kvinnor och män då, nu och sen och om
elevernas kön spelar någon roll för hur de uppfattar mäns och kvinnors möjligheter att agera i
50
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historien, samt vad detta säger om deras historiemedvetande. 54 Eleverna som deltog i
undersökningen hade generellt en mycket dyster syn på kvinnor förr i tiden. De kunde
däremot inte svara på varför de hade det svårt, utan oftast hängde det samman med diffusa
funderingar om fattigdom, ensamstående mödrar med utomäktenskapliga barn, hemmafruar
och så vidare. Angående mannen så målar eleverna upp den allmänt vedertagna bilden av att
mannen förr var överordnad kvinnan och fungerade som familjens överhuvud. Synen på den
moderna kvinnan var däremot mer positiv och eleverna gav exempel på den kvinnliga
rösträtten (som ju egentligen inte är något modernt fenomen), kvinnans sexualitet och
politiska kvinnor. När det gäller mannen så lyfts det faktum att män tar mer ansvar för barn
och hem fram. 55 Författarna skriver att elevernas kön delvis spelar en roll när det handlar om
kvinnors och mäns delaktighet i historien. Flickorna har en större och bredare uppfattning än
pojkarna när det gäller kvinnans sexualitet genom historien, medan pojkarna ger mer diffusa
förklaringar om kvinnans situation. Författarna vill understryka vikten av att lyfta fram
begreppet genus i historieundervisningen i skolan för att få en mer jämställd värld, eftersom
det är våra ungdomar som är framtidens vuxna.

Kvinnans plats i historien - ett elev och lärarperspektiv på den gymnasiala
historieundervisningen är en uppsats skriven av Johanna Arlid vid Växjö universitet. Hennes
syfte med uppsatsen är att belysa hur den undervisning som ges på gymnasiets
historielektioner idag tar upp eller inte tar upp kvinnans situation genom historien. Arlids
resultat pekar på att varken lärare eller elever överlag tycker att kvinnans situation genom
historien tas upp som ett av de viktigaste ämnesområdena inom historia. Trots att de manliga
lärarna påstår att de diskuterar jämställdhetsfrågor på lektionerna verkar deras undervisning
överlag bekräfta en del av de fördomar som finns om kvinnor. Johanna Arlids resultat visar på
att strävan efter att föra in genushistoria i historieundervisningen är stor, men trots att
förutsättningarna finns lever vissa av fördomarna mot kvinnor kvar hos somliga manliga
lärare vilket hindrar ämnet från att integreras i undervisningen. 56 Hon menar vidare att
fortsatta studier liknande den hon genomfört hade varit intressanta att göra, men att istället då
undersöka kvinnliga lärares undervisning. 57
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Genusperspektiv i historieläromedel - finns det? är skriven av Tuija Björklund. Hon ställer
sig frågan om det finns något genusperspektiv i valda nedslag i historieläroböcker på
gymnasiet. 58 Björklund har i sin uppsats undersökt fem läroböcker i A-kursen i historia och
vilket genusperspektiv dessa har. Hennes resultat visar på att läroböckerna i historia
representerar en historieskrivning som i stort sett lämnar kvinnorna utanför, och därför lever
de inte upp till styrdokumentens krav på en jämställd undervisning. 59 Björklund skriver att
samtliga av de undersökta läroböckerna visar stora brister, och kvinnorna tas ofta upp som
passiva objekt eller supplement till männen. För 50 år sedan höjdes vissa röster för en
integration av kvinnors historia i läroböckerna. Tuija Björklund menar att detta inte har åtlytts
av läromedelsförfattarna. 60

De böcker och uppsatser som presenterats i detta kapitel visar på genushistorians aktualitet.
Det är viktigt att ifrågasätta de könsbundna orättvisorna i samhället och det är vad vi med
denna uppsats vill göra. Yvonne Hirdman skriver att genusarbetet har blivit ett kvinnogöra,
något som kvinnor sysslar med. Den klara majoritet av kvinnliga forskare som presenterats i
detta kapitel bekräftar den teorin. Hirdman frågar sig varför endast kvinnor bryr sig om
kvinnor. Har det med ointresse från männens sida att göra, eller är det så att de kvinnliga
forskarna inte vill släppa in männen i sin värld? Klart är i alla fall att vår värld består av
ungefär lika många kvinnor som män, och därför bör genushistoria vara viktigt för alla.
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4. STYRDOKUMENTEN
Kursplanen för historia som gäller idag kom i bruk år 2000 och ersatte kursplanen som antogs
1994. Föregående kursplan fastställdes 1980 och ersattes således av 1994-års kursplan. I Alla
tiders historia, andra och tredje upplagan, anger författarna att deras bok ansluter sig till den
kursplan som fastställdes av regeringen 1980. 61 Denna kursplan riktar till stor del in sig på
övergripande sociala, ekonomiska och politiska händelser, sammanhang och orsaker. Den
lyfter dock också fram en ökad medvetenhet som mål och anger att eleven skall nå ”en ökad
medvetenhet om problem som kan få konsekvenser för framtiden”. Utöver detta anger
kursplanen också att eleven skall få kunskaper som människor under olika tider i olika
kulturkretsar. 62 I kursplanen från 1994 för historia anges målen på ett sådant sätt att individer
och människors enskilda historia understryks. Målet med historieundervisningen fram till
2000 var bland annat att vidga elevernas historiemedvetande och stärka deras förståelse för
sin egen och andras identitet. 63

Tiden 1994 fram till den idag gällande kursplanen är inom historiedidaktikens forskning en
era där relationen mellan historiker, pedagoger och lärarutbildare blir allt svagare.64
Samarbetet mellan dessa tre yrkeskategorier måste ses som oerhört viktigt för att få en
balanserad och rättvis historieundervisning. I kursplanen för historia som inrättades 2000 är
målet som anger att eleverna skall vidga sitt historiemedvetande borttaget. I stället lyfts
analytisk förmåga fram som en viktig del, och att eleven kan använda sig av historiska termer.
Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia […] En trygg identitet
och medvetenhet om det egna kulturarvet stärker förmågan att förstå
och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder. 65

Historieämnets mål som den anges i kursplanen från 1994 stämmer väl överens med
läroplanen. För kursplanen som togs i bruk 2000 är tolkningsutrymmet betydligt mer
omfångsrikt, och det historiska medvetandet som mål är raderat.

Innan regeringsbytet 2006 då moderaterna, i samarbete med den så kallade ”alliansen”, tog
över makten efter socialdemokraterna, lades projektet ner som skulle ge historieämnet
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kärnämnesstatus. Historieämnet förblir ett frivilligt ämne istället för ett kärnämne. Vi menar
att eleverna är de största förlorarna av detta eftersom ämnet har flera viktiga mål till elevernas
fördel. Under den slagkraftiga rubriken Förståelse och medmänsklighet i läroplanen anges ett
viktigt mål som skolan skall hjälpa eleverna att nå:
Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap,
öppen diskussion och aktiva insatser. […] Det svenska samhällets
internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna
ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de
värden som ligger i en kulturell mångfald. 66

Historieämnet har som mål i gällande kursplan att eleven skall ”tolka orsakssammanhang”
och ”kunna beskriva det historiska skeendet utifrån olika perspektiv”.67 Detta berör också
kvinnans historia i och med att kursplanen anger att eleverna skall kunna se historien ur olika
perspektiv. I läroplanen beskrivs även det viktiga med jämlikhet mellan män och kvinnor, och
människolivets okränkbarhet. I gällande kursplan anges inte detta specifikt, utan målen är som
nämnts tolkningsbara.

Historieämnet är ett av skolans viktigaste ämne anser skolminister Jan Björklund: ”Historia är
tillsammans med svenska det viktigaste bildningsämnet både på gymnasiet och i
grundskolan.” 68 Av samma åsikt är föreningen HLF, Historielärarnas förening, som arbetar
för historieämnets ställning i skolan. 69 Historieämnet är ett ämne som lär eleverna att se
historien ur ett analytiskt perspektiv och att kunna tolka förändringar som skett. I gällande
kursplan fastställs dock att eleverna efter kursen skall kunna diskutera, analysera, beskriva
eller tolka olika företeelser. Endast en gång under målen anges det att eleven skall förstå
vilket då gäller att eleven skall förstå vanliga epokbegrepp:
känna till grundläggande drag i den historiska utvecklingen
förstå innebörden av vanliga epokbegrepp och andra centrala historiska
begrepp
kunna analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom
historiska förändringsprocesser
kunna beskriva det historiska skeendet utifrån olika perspektiv med insikt i
den historiska kunskapens tidsbundenhet
kunna diskutera några av dagens händelser utifrån ett historiskt perspektiv
kunna formulera sina tankar i historiska frågor. 70
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Ämnet bjuder in till områden som väl följer läroplanens mål, där vi bland annat kan läsa om
män och kvinnors lika värde. Detta saknas direkt i den gällande kursplanen. I läroplanen
anges också att skolan skall sträva mot att varje elev respekterar andra människors egenvärde
och inte accepterar förtryck.
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5.

KVINNAN I HISTORIEN I LÄROBÖCKER

Skolan har till uppgift att överföra och förmedla sådana kunskaper och värden som eleverna
behöver för att förberedas för det samhälle de möter utanför skolan. 71 En metod att förmedla
denna kunskap består av användandet av läroböcker. Verksamma lärare måste ha kunskap om
vilka mål de i sitt yrke skall sträva mot, och hur detta skall genomföras. Utan att diskutera
olika pedagogiska grepp eller teorier så kommer vi inte ifrån att skolböckernas uppgift är att
förmedla kunskap till eleverna. Denna kunskap ges både genom ord och bild, och kan därmed
menas förmedla kunskap i dubbel bemärkelse. Vad som är viktigt att studera är huruvida
fotografierna i läroböckerna stämmer väl överens med den kontext de är placerade i. Som
presenterats tidigare visar undersökningar på kvinnans frånvaro i skolundervisningen. Vi
utgår däremot från fotografier i läroböckerna, och inte text och läroböckerna i sin helhet likt
tidigare studier. Utgångspunkten är, som påpekats tidigare, att kvinnan är underordnad
mannen och vi vill framhålla kvinnans plats i historieböckerna, eller avsaknaden av henne i
densamma. Fotografierna kan förmedla en mentalitet som är viktig att studera då det skrivna
ordet i vanliga fall får större utrymme. Vi vänder i denna studie istället på vad som vanligtvis
studeras och undersöker fotografier för att sedan studera dessa ihop med bildtext.

Kvinnan som en del av historien är främst ett modernt begrepp eftersom hon många gånger
saknas i berättelser från gången tid. Om hon figurerar som en historisk person tillför hon
sällan historien något utan beskrivs snarast endast kort och utan djupare presentation. Under
1900-talets inledning sker emellertid något i samhället som lämnar plats också för kvinnan. I
takt med att samhället industrialiseras och människor lämnar jordbruket för fabrikerna träder
kvinnorna på ett annat sätt in på den offentliga arenan. Diverse folkrörelser, organisationer
och nya diskussionsområden framträder genom att kvinnorna börjar bli synliga. De före detta
bondfruarna börjar arbeta sida vid sida med männen på fabrikerna, och medelklassens fruar
börjar ägna sig åt välgörenhet och organiserar sig i diverse intresseklubbar. Samhället är statt i
förändring, och under 1900-talet sker en mängd företeelser som för fram kvinnan. Vi studerar
i denna uppsats just denna period sedd ur läroböcker för historia som används i dagens
gymnasieskolor. Hur beskrivs kvinnorna, deras roll i samhället och hemmet och i vilken
utsträckning ges de plats i dagens läroböcker?

71

LPF 94, 1.2 Gemensamma uppgifter för de frivilliga skolformerna.

27

5.1 KVINNAN UNDER 1900-TALET
– 1980-TALETS SKOLBÖCKER
Författare till alla de studerade upplagorna av Alla tiders historia är Börje Bergström, Arne
Löwgren och Hans Almgren. 72 Det saknas således en kvinnlig medförfattare. Utgångspunkten
är att kvinnan är underordnad mannen, och i de tre upplagorna av denna lärobok skall detta
undersökas. Författarna skriver i förordet till samtliga upplagor att ”en viktig del av
informationen svarar bilder och bildtexter för” vilket är en, för denna studie, intressant åsikt.
Bilder i böcker fungerar också som intresseväckare varför det också är bra att författarna är av
åsikten att bilder är ett viktigt inslag. Vi kunde emellertid se i tabellen i början av denna studie
att fotografier på kvinnor som mest uppgick till sju stycken – i hela boken. Detta är
naturligtvis inte acceptabelt då kvinnan trots allt utgör halva befolkningen. Författarna
framhåller själv det väsentliga med bilder varför det är rimligt att ifrågasätta detta låga tal vad
gäller fotografier på enbart kvinnor. Läroböckerna är alla grundböcker i historia och
författarna skriver inledningsvis att böckerna är ”ett försök att skildra historien från äldsta tid
till nutid”. 73 Läroböckerna i historia för gymnasiet skall ge eleverna en korrekt bild av det
förgångna. Författarna till Alla tiders historia skriver, som tidigare nämnts, i deras förord till
läroböckerna att ”en viktig del av informationen svarar bilder och bildtexter för”. Vi förstår
således att författarna anser bilder vara viktiga, och utifrån detta förutsätter vi också att
fotografierna är valda med omsorg.

5.1.1 ETT PATRIARKALT SAMHÄLLE
I elevernas lärobok finns fotografiet som visas nedan (bild 1). Fotografiet föreställer en man
och en kvinna som med hjälp av sin bil tagit sig ut i naturen för en utflykt. Mannen sitter
förnöjt i förgrunden av fotografiet medan kvinnan sitter i bakgrunden. Kvinnan lagar maten
på gasolköket och ler stort. Bildtexten handlar dock inte om mannen, kvinnan eller deras
utflykt:
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Bild 1 ”Året är 1946 och bilen är en Ford Eifel av årsmodell 1939. Det var inte många
svenskar som kunde åka ut på semester med egen bil under somrarna närmast efter andra
världskriget. På 1950-talet fick bilismen sitt genombrott i Sverige”. (Källa: Alla tiders historia 2
uppl., s. 369 samt 3 uppl., 1986, s. 426.)

Fotografiet med dess bildtext är densamma i den andra och den tredje upplagan av Alla tiders
historia. De båda upplagorna är båda tryckta 1986. I den senare upplagan som trycktes 1990
och fick titeln Nya alla tiders historia är bild och bildtext bortplockade. Istället återfinns ett
foto på en man som äger en Saab vilken han med ett leende skottar snö ifrån. 74 Fotografiet i
de två förstnämnda upplagorna skildrar en kvinna som är uppenbart tillfreds med situationen.
Mannens ansiktsuttryck kan vi inte urskilja men vi kan utgå från att han inte är missnöjd.
Med tanke på det centrala i fotografiet är det utan bildtexten mycket svårt att sätta bilden i
den kontext den är tänkt till. Eleven som blir tilldelad Alla tiders historia och bläddrar genom
avsnittet ”Välfärdssamhällen i norden” 75 i läroboken kan omöjligt förstå att det är bilen i
fotot som är det väsentliga.
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Mannen placeras på ett sådant sätt att han först uppmärksammas av läsaren, därefter faller
läsarens blick troligen på kvinnan, och sist bilen. Bilden visar hur kvinnan intar den roll hon
ofta tillskrivs som omhändertagande och som hjälp till mannen. Mannen å sin sida ges genom
fotografiet en större status genom att han placeras längst fram. Mannen blir därmed på bilden
större än kvinnan, och han syns tydligast. Kontexten som bilden är placerad i rör dock varken
mannen eller kvinnan, utan bilen. Därmed borde en bättre bild användas där bilen istället
placeras på mannens plats. Man kan även fråga sig hur relevant det nuvarande fotografiet blir
då det fokuserar på mannen, och inte på bilen som är syftet enligt bildtexten. Snöskottarbilden
som nämndes tidigare är emellertid inte heller helt tillfredställande ur jämlikhetssynpunkt.
Anledningen är att fokusen ligger på mannen och bilen, istället för på endast bilen. Fördelen
är dock att ingen kvinna framställs som underordnad. Genom att välja ett könsneutralt
fotografi skulle läroboken kunna ta steget närmare jämställdhet istället för att distansera sig
från detsamma.

Läroboken framhåller den patriarkala samhällsstrukturen och gör den till något positivt då
fotografiet framställer en trevlig situation. Läroböckerna tycks framhålla en patriarkal
samhällsstruktur, och denna framställning skildras skickligt för att få den att verka naturlig.
Samhället idag styrs i mångt och mycket av dessa patriarkala mönster, även då kvinnor idag
deltar i den offentliga debatten. Blickar vi tillbaka några tusen år så menar vissa forskare att
många av de äldsta jägar- och samlarsamhällena istället styrdes efter matriarkaliska principer.
Detta menar de bevisas av alla de gudabilder av kvinnor som påträffats av arkeologer. Från
början styrde kvinnan, och hennes förmåga att föda barn gav henne makten. Yvonne Hirdman
menar att teorin att samhällena styrdes av kvinnor är felaktig och att det i själva verket är så
att kvinnor alltid har varit underställda män. 76 Oavsett vilket så har frågan kring mäns och
kvinnors roller varit debatterad i alla tider, men kanske framförallt under 1900- och 2000talen. Det var under 1900-talet som kvinnorörelserna började växa fram i Sverige. Dessa
växte fram som en reaktion mot ”enförsörjaridealet” som hade präglat familjetänkandet under
början och mitten av 1900-talet. Männen ville inte ha kvinnorna som sina konkurrenter,
varken politiskt eller inom arbetslivet. Mannen skulle försörja familjen, medan kvinnan
stannade hemma och tog hand om barn och hushåll. Perioden 1940-1950 kom därmed att
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kallas för ”hemmafruperioden” i svensk historia. 77 Kvinnans vardag skildras i Alla tiders
historia genom följande två fotografier:

Bild 2 och 3 ”Det är knappt 40 år mellan de här två bilderna. Den ena är från slutet av 30talet och den andra från slutet av 70-talet. De får illustrera Sveriges utveckling till ett
välfärdsland under efterkrigstiden”. (Källa: Alla tiders historia 2 uppl., s. 368, samt 3 uppl. 1986, s. 425)

Vi kan utläsa av fotografierna att Sveriges utveckling till största del bestått i materiell och
teknisk utveckling. På fotografi nummer två har man valt en bild på en kvinna som lagar mat
till familjen, samtidigt som hon bär sitt yngsta barn på armen. Övriga barn sysselsätter sig i
sin mors omedelbara närhet. På fotografi nummer tre, som skildrar 1970-talet, befinner sig
kvinnan även där i köket. Här bär hon även förkläde, och kvinnan har således fått särskilda
arbetskläder att bära i hemmet. I hennes närhet återfinns barnen på samma sätt som på
föregående fotografi. Den tydligaste skillnaden är materiell och teknisk, utöver detta framstår
ingen stor skillnad mellan fotografierna. Mannen är lika frånvarande 1930 som 1970 och
någon utveckling inom jämställdhet könen emellan framkommer inte. Välfärdssamhällets
utveckling rör således inte jämställdhet – den rör den tekniska utvecklingen. Är det detta
bilderna har till syfte att skildra, eller är det en bild av hur kvinnans tilldelade ansvarsområde
utvecklats? Även i händelse av att mannen arbetar borde en bild som skildrar både en man
77
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och en kvinna valts för att illustrera utvecklingen. Denna ändring har gjorts i Nya Alla tiders
historia men lämnar trots detta mer att önska. I den upplagan är fotografi nummer tre utbytt
mot ett där en hel familj sitter samlad runt middagsbordet. Det är dock fortfarande mamman
som serverar maten, medan pappan sitter med knäppta händer och studerar familjen:

Bild 4 ”Den övre bilden [se föregående sida] är från slutet av 1930-talet och den undre från
1980-talet. De får illustrera svensk välfärdsutveckling under efterkrigstiden”. (Källa: Nya alla
tiders historia, 1990 s. 347.)

För jämlikhetens skull kunde förslagsvis ett foto ha valts där hela familjen sitter och äter,
eller varför inte där mannen serverar sin fru och sina barn mat? Eftersom bilden ovan har till
syfte att spegla 1980-talet borde det inte vara svårt att finna fotografier som också visar en
jämlikhet mannen och kvinnan emellan. Å andra sidan kan fotografiet ha valts ut just för att
det speglar den vanliga familjen under 1980-talet. Mannen blir, i detta fall, serverad av
kvinnan som också serverar barnen. Kvinnan blir ofta framställd på ett sådant sätt att de
ojämlika könsrollerna framhålls. Kvinnan på fotografierna gör oftast handlingar som rör
hemmet, barnen och skötseln kring detta. En teori av Spencer, som presenterades i
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teoriavsnittet, uppgav att kvinnans energi inte räcker till intellektuell utveckling. 78 Kvinnans
energi är förbehållen utveckling av hennes underliv/livmoder där barnet utvecklas och föds.
Därefter finns inte så mycket energi kvar att hon kan utveckla något större intellekt. Denna,
något ovanliga, teori stärks av lärobokens fotografier. Kvinnan figurerar oftast i hemmiljö,
snarare än i intellektuella omgivningar. Läroböckerna anger visserligen inte Spencers teori,
men indirekt lyser den igenom. På de fåtalet fotografier kvinnor figurerar i läroböckerna så
förstärks könsrollerna på ett sätt som inte borde accepteras. I de fall kvinnan avfotograferas i
en annan miljö än hemmet påtalas detta tydligt som något avvikande, nytt och annorlunda.
Nästa avsnitt studerar detta fenomen närmare.

5.1.2.

YRKESVERKSAMMA KVINNOR

Vad kvinnor och män har arbetat med och haft för sysselsättningar har i stor omfattning styrts
av uppfattningar om vad som är lämpligt arbete för kvinnor respektive män. Dessa områden
som män och kvinnor arbetar inom har under
tidens gång blivit ifrågasatta och flytande. I
läroböckerna påtalas inte sällan det nya och
ibland nästan revolutionerande med verksamma kvinnor. I texten i den lärobok där
fotografiet återfinns beskrivs arbets- och
löneutvecklingen för kvinnor. Där påtalas
också att barnomsorgen och dess utbyggnad
är en förutsättning för att kvinnorna kan börja
arbeta. Att barnets pappa skulle vara en viktig
förutsättning, tillsammans med mamman,
påpekas inte. Påfallande vanligt är också att
då fotografierna föreställer arbetande kvinnor
så återfinns ofta män som övervakar hennes
arbete.

Bild 5 ”Efter 1970 har ett växande antal kvinnor
börjat arbeta inom tung industri”.
(Källa: Nya alla tiders historia, 1990, s. 352.)

78

Hedenborg & Wikander, 2003, s 87f.
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Ofta sitter då kvinnan ner, medan mannen står upp vilket genast ger honom en mera
överlägsen status. Om både mannen och den arbetande kvinnan är stående markerar mannen
gärna sin högre status med kroppsspråk. Detta kan han markera bland annat genom korsade
armar eller genom att sätta båda sina armar i sidan på sig själv.79 Dock är dessa inga vanligt
förekommande bilder, men i de fall de förekommer återfinns ofta en markering från mannens
sida för att framhålla sin status. 80

Bild 6 ”Efter Hitlers maktövertagande fick man bråttom att sy flaggor med den nya
statssymbolen, hakkorset”. (Källa: Nya alla tiders historia, 1990, s. 265.)

På fotografiet ovan är statusmarkeringen tydlig. Männen, totalt fyra stycken, står upp medan
kvinnorna sitter ner. Tre av de fyra männen står också lutade över kvinnorna och inspekterar
deras arbete. Längst bort på väggen hänger en affisch föreställande Adolf Hitler. Runt bordet
sitter åtta kvinnor och syr, det går alltså enbart två kvinnor per inspekterande man. Mannen
blir här på ett enkelt sätt överordnad kvinnan. Dels är han stående, dels inspekterar han henne
så att hon utför sitt arbete till belåtenhet. Männen har med ganska hög sannolikhet ansvar för
att kvinnorna gör sitt arbete på ett bra sätt och blir i och med detta överordnad dem. Ett

79
80

För exempel se: Alla tiders historia, 1986, 2 uppl., s. 346, Nya alla tiders historia, 1990, s. 287.
Se vidare diskussion i avsnittet om 1990-talets läroböcker, s. 41.
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fotografi som det ovan borde även ha kommenterats mer ingående av författarna då det utöver
det faktum att en nazistflagga sys, faktiskt är ett ypperligt exempel på underordningen av
kvinnan. Spencers hypotes, som presenterades i avsnittet Kvinnans underordning, kan även
appliceras här på samma sätt som Foucaults maktbegrepp. 81 Kvinnans arbete måste övervakas
intensivt vilket tyder på en misstänksamhet över huruvida hon kan sköta sitt arbete.
Inspekterar gör mannen, som fått rollen som ansvarstagande och pålitlig. Kvinnans intellekt,
om vi nu bjuder in Spencer, räcker inte helt till för att man skall kunna lita på att hon utför
arbetet rätt. Mannen å sin sida har ett mera välutvecklat intellekt. Han blir således pålitlig och
klok varför det är han som noggrant får övervaka kvinnan och hennes arbete. Männen får i
denna position även makt över kvinnorna på så sätt att de troligen kan avhysa dem från
arbetet ifall inspektionen visar på misstag i arbetet. För att utöva makt måste man ha någon att
utöva denna mot vilket man tillförskansar sig genom relationer. Detta har männen över
kvinnorna, vilket kan liknas vid en arbetare- och chefsrelation.

I alla tre böckerna, Alla tiders historia 2 uppl., och 3 uppl. samt Nya alla tiders historia
återfinns samma bild på en kvinna som kör traktor i Sovjetunionen:

Bild 7 ”Femårsplanerna innebar bl a att arbetskraft skulle frigöras från landsbygden och
flyttas över till industrierna. Det var därför angeläget att snabbt mekanisera jordbruket.
Bilden från 1933 visar att även kvinnor sattes in som traktorförare tillsammans med
81

Kort redogörelse för vad som presenterades i avsnittet ”Kvinnans underordning”: Spencers teori: Enligt
Spencer finns hos båda könen en begränsad mängd energi. Denna energi fördelas olika hos män och kvinnor.
Han menade att kvinnan har ett komplicerat underliv då det är här det nya livet föds, i livmodern. Den energi
som kvinnan har räcker inte till både det komplicerade underlivet och att utveckla ett intellekt. Foucaults teori:
Enligt Foucault hänger makt samman med antal relationer. Makten är självförstärkande och ökar när denna
utnyttjas. Makten kan således inte existera utan relationer eftersom relationerna är en förutsättning för att kunna
utöva auktoriteten.
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manliga kamrater”. (Källa: Alla tiders historia, 1986, 2 uppl., s. 263, 3 uppl., s. 310 samt Nya alla tiders
historia 1990, s. 268.)

Bilden ovan på kvinnan tyder inte på att hon är underordnad mannen, hon är inte övervakad
vad vi kan se och hon ser nöjd och tillfreds ut. Vänder vi oss istället mot bildtexten så
förmedlar den genast en attityd som avslöjar det ovanliga med arbetande kvinnor. Att ”även”
kvinnor arbetade som traktorförare förstår vi var ovanligt. Det anges även att kvinnor ”sattes
in” som traktorförare. Ordvalet gör att kvinnan till viss mån objektifieras. Bildtexten förklarar
således först situationen i samhället, vilket tycks vara en förutsättning för att kvinnor över
huvud taget skulle kunna arbeta. För en mera nyanserad bildtext kunde förslagsvis sista
meningen strykas. Ett annat fotografi föreställer en sjuksköterska som arbetar i ett palestinskt
flyktingläger. Kvinnan är glad, och omgärdad av barn:

Bild 8 ”Engelsk sjuksköterska tillsammans med palestinska barn i ett flyktingläger.
Kanske är de stora flyktinglägren det svåraste av de problem som konflikten mellan araber
och israeler har skapat”. (Källa: Alla tiders historia, 1986, 2 uppl., s. 360, 3 uppl., s. 416.)

Bilden på kvinnan, som uppges vara sjuksköterska, ger ett till synes bra inslag i läroboken.
Fotografiet visar på att kvinnor kan arbeta även utanför hemmet, och till och med utanför sitt
land. Emellertid visas ett foto på en kvinna som skulle kunna arbeta, men hon gör det inte på
fotografiet. Istället avbildas hon tillsammans med barn som till synes ser friska ut. Ytterligare
en tolkning är att kvinnan botat barnen så att de nu är glada och mår bra. I förekommande fall
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kunde dock bildtexten uttryckt detta. Problematiken ligger kring att kvinnan framställs
tillsammans med barn vilket förstärker stereotypen att en kvinna bekräftas genom att hon har
familj och barn. En kvinna som inte har barn eller tycker om barn är ofullständig. Kvinnan
utövar inte sitt yrke på bilden, vilket är synd. Istället ges nu bilden av en kvinna som skulle
kunna arbeta men hon gör det inte. Eftersom syftet med bilden, får vi förmoda, är att visa en
verksam kvinna på plats i krigsdrabbade område är det märkligt att hon inte fotograferas när
hon arbetar. Vad som dock är mera märkligt är varför just denna bild valts ut i läroböckerna.
Vi får förmoda att den fotograf som varit på plats i flyktinglägret tagit mer än detta foto. Vi
får också förmoda att det finns mer än en fotograf som tagit bilder då sjuksköterskorna hjälper
skadade och sjuka. Varför väljer man ut ett fotografi som inte avbildar en arbetande kvinna?
Även den automatiska kopplingen kvinna – barn kan ifrågasättas. I Nya Alla tiders historia
har man valt att plocka bort bilden och ersätta den med demonstrerande män. 82 Härigenom
blir kvinnan osynlig eftersom endast männen avbildas på fotografierna.

Bilder på verksamma kvinnor är få. Flertalet fotografier som skildrar kvinnans liv utgår från
hemmet där hon uppges sköta om hem och hushåll. Verksamma kvinnor är på fotografierna så
pass få att det för den oinvigde kan ges en uppfattning att kvinnor endast arbetar i särskilda
fall. Så uttrycks det även i läroböckerna som oftast anger anledningen till att kvinnan arbetar,
vilket oftast beror på samhällsförändringar. Författarna ger inte samma skildring av mäns
verksamma liv. För männens del behövs det inte förklaras varför han arbetar, lika lite som det
i läroböckerna förklaras att kvinnan är hemmaarbetande. Mannen har oftare en mer självklar
roll på den offentliga arenan. Om kvinnan delar denna med honom måste en förklaring ges
vilket genast ger uppfattningen att det inte är naturligt. Det naturliga för kvinnan tycks vara att
sköta om hemmet och barnen. Hon är delvis avskärmad från det offentliga livet eftersom detta
är mannens område. Eftersom mannen är självskriven att vara offentlig, att arbeta och tjäna
pengar framställs han också på ett annat sätt än kvinnan. Detta skall nästa avsnitt behandla.

5.1.3 DEN KLOKE MANNEN
De fotografier som visats ovan har i de flesta fall varit på kvinnor. Vi skall nu studera hur
mannen framställs i läroböckerna. Vad som blir mest påfallande är antal fotografier på män. I
tabellen i kapitel 1.2.1 gavs en tydlig bild över männens överrepresentation i läroböckerna.
Fotografierna skildrar männens historia, medan kvinnorna många gånger glöms bort eller
82

Nya alla tiders historia, 1990, s. 338.
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bortses från. Fotografierna på män har också en tendens att stoltsera med hans yttre, hans
status och hans intellekt. Studera följande fotografi:

Bild 9 ”Hjalmar Branting i
samtal med Gustav V. De två hade
en gång varit skolkamrater i
Beskowska skolan –ett
privatläroverk för barn ur de
högre samhällsklasserna. Tre
gånger var Branting statsminister
i social-demokratiska regeringar

under åren 1920-25”. (Källa: Alla
tiders historia, 1986, 3 uppl., s. 361.)
Notera kameravinkeln vilken är
något sänkt och därmed avbildar
männen lite underifrån. Effekten
av detta blir att männen ser större
och längre ut än de är, vilket
också

kan

tolkas

som

ett

tydliggörande av deras sociala
status. Bildtexten är också tydlig
med att framhålla detta genom att
påpeka deras fina utbildning.
Samtidigt med detta påpekar
författarna att männen kommer
från de högre samhällsklasserna.
Fotografiet är satt i sammanhang där demokratin i Sverige diskuteras. Männens utbildning
kan här tyckas ointressant. Det väsentliga i bildtexten är att Hjalmar Branting varit
statsminister i vårt land. Emellertid skulle också en bild på en kvinna visas, förslagsvis när
hon röstar efter att hon fått rösträtt vilket anges i texten i samma kontext där fotografiet
visas. 83 Inte i något fall i läroböckerna förekommer det att en kvinnas sociala status eller
utbildning anges, vilket självklart kan bero på att få kvinnor utbildade sig på grund av att de
inte fick eller hade råd. Kameravinkeln förekommer flera gånger då män fotograferas, och i
samtliga fall ges illusionen att mannen är större än han är. Genom kameravinkeln där fotot tas

83

Alla tiders historia, 1986, 3 uppl., s. 361.
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lite nerifrån och upp blir människan större och ser dominant ut. Förfaringssättet förstärker
mannens makt och position vilket fotot på föregående sida är ett tydligt exempel på.

Mannens status förstärks även genom hans kläder. Oftast har mannen någon form av uniform
på sig, i annat fall kostym och möjligtvis hatt. Inte sällan förstärks mannens status genom
kameravinkeln vilken
diskuterades i föregående stycke. Kvinnan
å sin sida ses mer sällan
med uniform. I hemmet
bär hon förkläde vilket
mannen aldrig avbildas
med. Därför får
förklädet ses som ett
kvinnligt attribut.

Bild 10

(Källa: Nya alla tiders historia, 1990, s. 281.)

Studera bild nummer tio. 84

Bilderna är från 1924 respektive 1936 och är politiska

affischer. 85 Det intressanta är dess text och dess bilder. ”Arbete och trygghet åt alla” tycker
arbetarpartiet – åsyftas även kvinnan? Bilden visar två män, varför inte en man och en
kvinna? Förklaringen ligger troligen i det faktum att flera män än kvinnor hade avlönade
arbete under den tid då affischerna var aktuella. Det är därmed mannen som budskapen först
och främst riktar sig till. Det är dock inte affischerna som är det primära här utan
läroboksförfattarnas osynliggörande av kvinnan.

84

Bildtext saknas för de aktuella bilderna.
Inledningsvis angavs det att endast fotografier på (då) levande människor skulle användas. Affischerna är ett
undantag och motiveras med att de är historiskt intressanta, samt bidrar till relevant information för
frågeställningen.
85
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Författarna kunde ha valt en annan bild då avsnittet beskriver folkhemmet och inledningen av
1900-talet. Här borde det finnas fotografier som också skildrar kvinnans liv och villkor under
perioden. Författarna väljer istället att fokusera på männen genom de fotografier och bilder
som placeras i avsnittet. På samma sida visas också ett demonstrationståg och en mindre
publik till denna – samtliga män. Under perioden som skildras har kvinnan rösträtt vilket
genom ett fotografi kunde ha varit ett relevant inslag i avsnittet. Även om kvinnan många
gånger är frånvarande kunde författarna på ett pedagogiskt och historiskt korrekt sätt kunnat
beskriva varför kvinnan inte syns till. Nu lämnas hon stundtals helt åt sidan, eller glöms bort.
Samma resonemang kan även knytas till följande bild:

Bild 11”Demonstrationståg den 1 maj 1940 med bl a högerns Gösta Bagge och
socialdemokraternas Per Albin Hansson. Banderollens text ’Frihet är det bästa ting…’
utgör ett citat ur biskop Thomas frihetsvisa från 1430-talet”. (Källa: Nya alla tiders historia,
1990, s. 278.)

Ovanstående fotografi visar männens auktoritet genom att kameravinkeln återigen är vinklat
nerifrån och upp mot männen. De bär alla hatt, slips och rock. Deras slogan, ”Frihet är det
bästa ting...” kan nog de flesta ställa upp på utan större tveksamheter. Dock uppkommer
frågan var kvinnan är. Hon deltar inte i demonstrationståget. Även om regeringen vid
tidpunkten dominerades av män borde inget hindra att kvinnor deltog i demonstrationståget.
Likväl skildras samhället i läroböckerna på ett sådant sätt att mannen lyfts fram, och kvinnan
tillbaka. Mannen deltar i samhällets offentliga arena, han är normen och den typiska
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invånaren. Kvinnan å sin sida avbildas istället i hemmet, gärna hållandes i ett barn medan hon
lagar mat eller serverar. I de fall kvinnan förekommer på bild i en arbetssituation utanför
hemmet påtalar författarna vilka omständigheter i samhället som lett kvinnan till att ta arbete.
Affischer, bilder och fotografier speglar en del av historien, men kan omöjligen spegla allt.
Det hänger därför ett stort ansvar över läroboksförfattarna att genom de fotografier och bilder
som finns beskriva en korrekt historia. Kvinnan må vara underordnad och mera osynlig än
mannen vilket kan vara en korrekt historia, däremot anser vi att läroboksförfattarna måste
lyfta fram kvinnan och förklara varför hon är osynlig. Författarna borde sammanfattningsvis
ha uppmärksammat osynliggörandet av kvinnan i läroböckerna genom bildtexterna på ett
tydligare sätt.

5.2

KVINNAN UNDER 1900-TALET
– 1990-TALETS SKOLBÖCKER

Eftersom denna uppsats kretsar kring hur kvinnor framställs i läroböcker i historia under
1980-1990-talen är det relevant att undersöka hur framställningen av kvinnorna kom att se ut
som den gör. I det följande avsnittet ska därför kvinnans historia under 1900-talet undersökas
i syfte att klargöra vilken bild 1990-talets skolböcker hade av kvinnan. De skolböcker som
kommer att undersökas är Tider tryckt 1995, I historiens spegel, tryckt 1997 och Alla tiders
historia, tryckt 1997.

Tider är en lärobok för Historia A på gymnasiet och är skriven av Harald Gustafsson och Bo
Persson. Författarna skriver i den inledande delen av boken att de har tvingats till ”ett strängt
urval som prioriterar sammanhang och långa utvecklingslinjer. […] Mentalitetsforskning,
kulturlivets yttringar och mäns och kvinnors skilda erfarenheter är integrerade i framställningen”. 86 Enligt författarna vill de alltså i sin framställning av kvinnan och hennes
historia fokusera på att jämföra henne med mannen. Att ständigt bli jämförd med mannen är
något som kvinnor i alla tider blivit, och så även i denna lärobok. Den första person som
nämns i boken är för övrigt en man, närmare bestämt Karl XII. Av vilken anledning man har
valt Karl XII och inte till exempel Drottning Kristina, Jean D´Arc eller Olympe de Gouges
framgår inte. Den fråga man alltid i sådana här fall bör ställa sig är: Varför väljer man en man
som exempel, när man lika gärna kan välja en kvinna? I Tider finns det 54 fotografier på de
sidor som handlar om perioden från 1870 fram till idag. Elva av dem föreställer kvinnor, 25
86

Tider, historia A, 1995, s. 8.
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föreställer män och 14 föreställer både kvinnor och män. Antalet bilder som endast visar män
talar sitt tydliga språk, de är nämligen fler än dubbelt så många som de som endast visar
kvinnor.

Alla tiders historia B, som verkar vara en väldigt populär lärobok eftersom den har tryckts i
många upplagor, är skriven av Hans Almgren, Börje Bergström, Birgitta Almgren och Josef
Rydén. Precis som i Tider är den första person som nämns i boken en man, Karl XII. Man kan
ställa sig frågan om Karl XII har påverkat vårt svenska samhälle idag mer än till exempel
Alva Myrdal och Elise Ottesen Jensen, två kvinnor som starkt influerat det svenska samhället.
Upplägget i Alla tiders historia B är dock helt annorlunda från Tiders upplägg. Alla tiders
historia B har valt att ägna ca 30 av 384 sidor åt bara kvinnohistoria, vilket speglar åsikten
som började växa fram starkt under 1990-talet om att kvinnors historia ska och förtjänar att
lyftas fram, här dock genom att separera kvinnornas historia från männens. Om man bara ser
till antalet fotografier på kvinnor respektive män är Alla tiders historia B långt mer jämställd
än dess föregångare. Om detta beror på att Alla tiders historia B har en kvinnlig medförfattare
låter vi vara osagt.

I historiens spegel är skriven av Sverker Oredsson och Lars Andersson. I förordet presenterar
de sina intentioner med boken och hur den är upplagd. Till skillnad från de övriga böcker som
presenteras i detta avsnitt är den första person som nämns i boken en kvinna – nämligen
Törnrosa. För övrigt domineras den av män och av elva medverkande författare till boken är
endast två kvinnor. Precis som Alla tiders historia B har man i den här boken valt att skilja ut
kvinnans historia från övrig historia och man har sju tvärsnitt i boken där kvinnans historia
ställt mot mannens är en av de sju. Vad som skiljer I historiens spegel från Alla tiders historia
B, men som den har gemensamt med Tider, är att antalet fotografier på enbart kvinnor ställt
mot antalet foto totalt är otroligt lågt. Endast fyra av 69 bilder visar kvinnor. Ett lågt tal som
visar författarnas inställning till genushistoria.

42

5.2.1

ETT PATRIARKALT SAMHÄLLE

Bild 12 ”Tysklands återförening i oktober 1990. Glädje på Berlins gator.
Återföreningen har också inneburit svårigheter: hårdhänt sanering av "ossis" ekonomi
och produktion, missnöje från "wessis" över att behöva bekosta östsidans
modernisering, "utrensningar" av både människor och företeelser i den östra delen,
t.ex. rivningar av kommunistiska monument och omdöpning av gator" (Källa: Tider, 1995, s.
367)

Bild nummer 12 visar lyckliga människor efter Tysklands återförening i oktober 1990.
Fotografiet åskådliggör enbart män, förutom en liten flicka som i utkanten av fotografiet sitter
på en äldre mans axlar. Av alla fotografier som måste ha tagits av firande människor denna
glädjens dag i Berlin 1990 har ett som enbart visar män valts ut. Fanns det inga firande
kvinnor ute på gatorna i Berlin denna dag? Vad vill man säga med den här bilden? Är det
endast män som tillåts att fira, medan kvinnorna håller sig i bakgrunden, eller är det en ren
slump att det inte fanns några kvinnor på just den plats där bilden togs? Fotografiet borde ha
visat båda könens firande för att göra händelsen rättvisa. Istället har man valt en bild som
osynliggör kvinnorna och för fram männen som symboler för glädje och firande. Eleverna får
se en bild som visar endast män och den snabbaste slutsatsen att dra är då att det endast var
män som firade Tysklands återförening. Detta gynnar i sin tur de patriarkala uppfattningar
som lever kvar i dagens samhälle. Spekulationer kring kvinnans frånvarande tar lätt vid och
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eftersom författarna väljer att utelämna kvinnorna får eleverna svårt att veta varför kvinnorna
inte fanns med. Är det en slump att ingen kvinna finns med på fotot?

Läroböckerna är en stor del av elevernas utbildning och dessa måste vi kunna ställa hårda
krav på. Då läroplanen framhåller jämställdhet och alla människors lika värde måste
läroböckerna också anpassas efter detta. Det är orimligt att ha mål och styrdokument i skolan,
när läroböckerna tycks arbeta utifrån egna mål. Samarbetet skola, historiker och
läromedelsförfattare emellan kunde
skärpas för att på så sätt bli mer
enhetligt. Fokuseringen borde delvis
ligga på att göra mer jämställda
läroböcker, böcker där även kvinnor
deltar

i

festligheter

vid

stora

samhällsomvälvningar likt männen
på bild 12. Åsikten att vi lever i en
patriarkal värld förstärks bland annat
genom att foton som det ovan
används

i

skolornas

historie-

läromedel. Det är emellertid inte
bara vid festliga tillfällen kvinnan
undertrycks. Även då författarna
försöker ge en bild av kvinnan blir
den patriarkal och hon jämförs med
mannen.

Bild

13,

till

vänster,

kommer från Alla tiders historia och
visar

klädmodets

historia.

Dess

bildtext lyder som följer nedan:

Bild 13 ”I slutet av 1950- talet började både kvinnor och män använda byxor och
manliga skjortor – ett så kallat unisexmode”(Källa: Alla tiders historia, 1997, s. 340).
Alla tre, mannen, barnet och kvinnan går sida vid sida och ingen framställs som förmer än den
andre. De har stora leenden på läpparna och representerar den ideala kärnfamiljen. En ensam
kvinna klädd i den ”manliga” skjortan och byxorna hade varit tabu då hon kan tolkas som
lesbisk. För att kvinnan ska uppfattas som en ”äkta” kvinna, trots de typiskt manliga kläderna
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måste hon avbildas med sin familj. Det kan emellertid tyckas att författarna kunde ha valt en
annan bildtext som bättre beskriver fotografiet. Genom att skriva att kvinnan har en manlig
skjorta på sig blir mannen automatiskt idealet. För att få en mer jämställd beskrivning av fotot
kunde man istället valt en mer neutral text där framförandet av det praktiska i att bära byxor
och skjortor i motsats till klänning och kjol blir tydligt. Man har alltså här gjort ett val att
välja en neutral bild som inte fokuserar på skillnader, utan snarare likheter. Likafullt betraktas
kvinnan som manlig i det att hon beskrivs använda en skjorta som klassificeras som manlig.
Att skildra skjortan mannen har på sig som kvinnlig är inget alternativ. Bildtexten skiljer sig
från fotografiet genom att texten, förmodligen omedvetet, framhåller segregationen.
Författarna har dock gjort ett försök att lyfta in kvinnan. Fördelen med fotografiet är att
varken mannen eller kvinnan i första anblicken skildras med mera status än den andra. Det är
alltså bildtexten och inte fotografiet som framhåller statusskillnaden. Statusskillnaden mellan
människor stannar i läroböckerna dock inte vid män och kvinnor, utan även vid etnicitet. Då
denna studie i första hand behandlar kvinnors plats i våra läroböcker skall ingen djupare
diskussion föras rörande raskonflikter. Emellertid framkommer det i materialet en tydlig
statusskillnad etniciteter emellan, dels att kvinnan osynliggörs i dessa konflikter. Under 1900talet uppdagades många brutala förtryck i världen. Raskonflikterna i USA, Förintelsen och
Koreakriget är bara några få exempel på de brutaliteter och övergrepp som förekom. Hur har
då läroböckerna valt att föra fram dessa händelser? Bild nummer 14 visar hur civila män flyr
för att rädda sig undan de nordkoreanska trupperna under Koreakriget:

45

Bild 14 ”Civila som flyr för att undkomma de framryckande nordkoreanska trupperna i
början av Koreakriget. I västvärlden orsakade kriget en kraftig högkonjunktur, Koreaboomen”
(Källa: Tider, 1995, s. 319).

Ytterligare två bilder i boken, i det här fallet Tider, visar dels några manliga judiska fångar i
slavarbetslägret Nordhausen, dels hur en mörkhyad man flyr från ett antal vita män under
kravallerna i USA 1967. Dessa bilder har gemensamt att de visar förtryck, men de har även
gemensamt

att

de

osynliggör

kvinnorna.

Befriades

inga

judiska

kvinnor

från

förintelselägerna? Blev inga mörkhyade kvinnor förföljda under kravallerna i USA? Flydde
inga sydkoreanska kvinnor från de framryckande nordkoreanska trupperna? Varför väljer man
ut bilder som endast föreställer män, när man likaväl kan visa både kvinnor och män?
Likasåväl kan man ställa sig frågan varför män så ofta framställs i samband med krig och
våld. Detta är en kliché som förstärker mannen som våldsam och patriotisk och kvinnan som
osynlig och ett eventuellt offer som behöver räddas – två orättvisa och felaktiga bilder av de
bägge könen. Dessa fotografier symboliserar tydligt osynliggörandet av kvinnor och
förstärker synen av mannen som krigare och våldsdyrkare. Mannen både krigar och flyr,
överlever svårigheter och blir räddad – av andra män. Genom att, medvetet eller omedvetet,
välja bort fotografier på kvinnor i dessa sammanhang ges en felaktig bild och historien blir
därmed vinklad.

5.2.2 YRKESVERKSAMMA KVINNOR
Vilken uppgift ska kvinnorna på fotografierna i läroböckerna fylla? Efter en snabb
genombläddring ser man snart att de fotografier kvinnorna är ensamma på förstärker den
förtryckande kvinnosyn som lever kvar än idag. Fotografiet på följande sida visar en kvinna
som demonstrerar en diskmaskin. Bilden tillhör ett avsnitt i Tider som beskriver den
arbetande kvinnan i förhållande till hemmafruidealet. Istället för att visa ett fotografi på en
arbetande kvinna så väljer man att visa denna bild. Naturligtvis kan man tolka bilden som att
kvinnan faktiskt arbetar då hon demonstrerar diskmaskinen, vilket kan vara denna specifika
kvinnas arbete. Stereotypen att kvinnans plats var hemmet förstärks emellertid genom
fotografiet. De teorier som menar att könet är kulturellt betingat genom att kvinnan formas
till den kvinna samhället vill ha används alltså i Tider. Fotografier som visar män utföra
hemarbete i 50-talets Sverige är nästintill omöjligt att hitta, men de få som finns hade kanske
varit mer intressanta att använda i läroboken för att visa att det fanns alternativ till
hemmafruidealet.
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Bild 15 ”Hushållsmaskinernas intåg i hemmen. Bilden visar en demonstration av en
diskmaskin 1953. I Sverige inrättades 1944 Hemmens forskningsinstitut, samfinansierat av
staten och näringslivet. Syftet var att rationalisera hem- och hushållsarbetet” (Källa: Tider,1995, s.
336).

För att komplettera bild nummer 15 och för att ge en jämvikt och en korrekt bild av historien
kunde också en bild ha visats på en kvinna utanför hemmet. På så sätt hade fotografierna
speglat både hemmafrun och den arbetande kvinnan, och gett en mera fullständig bild av det
samhälle läroboken beskriver. I samma bok förekommer visserligen ett fotografi på en
arbetande kvinna, se bild nummer 16. Dock hade det varit önskvärt att tillsammans med
diskussionen som förs i läroboken om kvinnan hemma och kvinnan som arbetar ute i
samhället också infoga en bild på en kvinna som arbetar utanför hemmet. Detta hade gett mer
jämvikt och en tydligare bild av olika slags verksamma kvinnor. 87
87

Flera gånger berör vi definitionen ”verksamma kvinnor” och ”arbetande kvinna” och måste i denna diskussion
förtydliga detta begrepp. Givetvis är en hemmafru också en verksam kvinna eftersom det arbete hon utför i
hemmet också är ett arbete, om än oavlönat. I diskussionerna och resonemangen i denna studie åsyftas den
”verksamma kvinnan” på en kvinna med ett avlönat arbete, vilket alltså inte hemmafruns arbete är.
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Vad arbetade då mannen med? De flesta fotografier i Tider som visar enbart män gestaltar
krigssituationer, uppror, politiska händelser och/eller ledare. Fotografi nummer 16 är ett av de
få i kapitlet ”1900-talet” som visar en man med ett ”vanligt” arbete.

Bild 16 ”Fröken Signe Nilsson på Gustavsbergs porslinsfabrik gjuter häcklar till kaffekoppar
och studeras av tidsstudiemannen Harry Pettersson. Relationen mellan
rationaliseringsexperten och arbetaren var kanske inte alltid så här idyllisk” (Källa: Tider,
1995, s. 291).

Ett av de få fotografier som framställer en arbetande man visar alltså hur han kontrollerar en
kvinna när hon arbetar. Dessa bilder frambringar synen av att antingen var en kvinna
hemmafru, eller så arbetade hon för en man. Foucaults maktbegrepp kan appliceras på
ovanstående bild. Mannen är den som innehar makten, och även om kvinnan ler så utstrålar
hennes kroppshållning osäkerhet. Hon är vänd bort från mannen, och sneglar över axeln när
hon tittar på honom. Han tittar på henne utan att besvara hennes leende, vilket ger honom
rollen av den auktoritäre på fotografiet. Utövandet av makt måste emellertid inte
nödvändigtvis ses som negativt eftersom situationer och strukturer kan behöva maktutövning
för sin existens. Ur ett genusperspektiv är det emellertid negativt då det stärker kvinnans
underordning.
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Bildtexten avslutas med meningen ”Relationen mellan rationaliseringsexperten och arbetaren
var kanske inte alltid så här idyllisk”. Att kalla situationen på fotografiet för idyllisk ger fel
signaler till eleverna eftersom det endast är kvinnans leende som gör bilden någorlunda lugn.
Hade kvinnan inte lett hade tonen på fotot varit mycket hårdare, vilket också kan vara det
bildtexten syftar på. Man kan även spekulera i det faktum att kvinnan förmodligen inte hade
lett om hon inte vetat att hon blev fotograferad. Signe Nilsson benämns också med epitetet
”fröken” vilket genast visar att hon är ogift. Är detta anledningen till att hon måste arbeta då
hon inte har en make som kan försörja henne? I en modern lärobok är epitetet ”fröken”
föråldrat och kräver sin förklaring. Istället för att välja ut ovanstående bilder kunde man ha
valt ut en familjebild som visar hur en familj kunde se ut på 1950-talet där både mannen och
kvinnan är representerade. Den andra bilden kunde istället ha visat en fabrik där män och
kvinnor arbetar sida vid sida, vilket ju faktiskt förekom. Alternativen på hur man kunde ha
gjort annorlunda för att få ett mer jämställt perspektiv är många.

Ett av de få fotografier i läroboken I historiens spegel som visar kvinnor ger en ovanligt
positiv bild av kvinnan. Hon framställs som stark, självständig och att hon gjorde samhället en
god tjänst i och med sitt verksamma liv. Bildtexten talar om kvinnornas frammarsch på
arbetsmarknaden och de kvinnor som avbildas på fotot ser starka och självsäkra ut. Här har
man valt ut ett fotografi som genererar en positiv bild av kvinnan som arbetande och
självständig:
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Bild 17. ”Kvinnornas arbete i rustningsindustrin beredde vägen för deras starka
framryckning på västerlandets arbetsmarknader under mellankrigstiden” (Källa: I historiens
spegel, 1997, s. 230).

Av de fyra fotografier av kvinnor som figurerar i I historiens spegel visar tre av dem
arbetande kvinnor. Bild 17 är ett av dem. De övriga två visar fattiga kvinnor i Afrika som bär
sandsäckar och hopsamlat bränsle. Bildtexten till en gravid kvinna som bär grenar och bråte
på huvudet lyder: ”Över huvudtaget är det kvinnor som står för det mesta av det dagliga slitet
i Afrikas länder”. 88 Läroboksförfattarna väljer att visa arbetande kvinnor som ser till att de
själva och deras familjer blir försörjda, men detta är också den enda bild som ges. Var är alla
kvinnliga politiker, regeringschefer och drottningar? Var är alla de vardagliga kvinnorna i
livets olika situationer? Hon osynliggörs trots att hon funnits. Genom läroboken lyfts små
fragment fram av kvinnans historia fram, men den blir inte komplett. Läroboksförfattarna

88

Ibid s. 337.
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glömmer, medvetet eller omedvetet, bort att beskriva kvinnans historia till de elever som skall
läsa boken.

5.2.3 DEN KLOKE MANNEN
Hur framställs då mannen i några av 1990-talets läroböcker i historia? Hur mannen
framställdes under 1980-talet har redan redogjorts för och resultaten visar på en tydlig
segregation mellan kvinnor och män. När det gäller 1990-talet är det till att börja med svårt att
överhuvudtaget hitta ett fotografi på män som innehar vanliga arbeten 89 i de undersökta
läroböckerna. De flesta fotografier på män visar politiska ledare vilka inte kan räknas till
vanliga arbeten. De män som framställs i arbetssituation är således ofta de med hög status.

Bild 18 ”Vid förhandlingarna i Saltsjöbaden 1938, då huvudavtalet mellan Svenska
arbetsgivareföreningen och LO slöts. I ordförandestolen SAF:s ordförande Sigfrid Edström –på
alla stolar män.”(Källa: I historiens spegel, 1997, s. 245) 90

Bild 18 kan ses som en symbol för hur världen såg ut 1938, och i viss mån ser ut än idag. Män
styr och kvinnor osynliggörs. Författarna har valt att påpeka det faktum att det bara är män
som sitter runt bordet. För övrigt lämnar de det därhän vilket gör att de sista orden: ”på alla
stolar män” kan tolkas både som att det är positivt och att det är negativt. Hur relevant är då
fotografiet? Det som visas är ett antal bistra män i kostym som tittar in i kameran. Fotot gör
89

Med en arbetande man som innehar ett ”vanlig” arbete menas i det här fallet en man som utför ett avlönat som
för tiden är ett vanligt förekommande arbete. Med vanligt arbetet åsyftas således inte politiker eller soldater då
dessa yrken inte tillhör de arbete majoriteten män innehar.
90
Kapitlet som fotografiet presenteras i handlar om Sverige och Norden under mellankrigstiden.
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ingenting för att lyfta kapiteltexten, och det enda som egentligen framförs är hur segregerat
det svenska samhället var 1938 – ett faktum som borde ha följts upp bättre än genom de
intetsägande fyra orden ”på alla stolar män”. Då fotografiets kontext är mellankrigstiden
kunde det ha vägts upp med fotografi på verksamma kvinnor, eller på familjen under samma
period. Mellankrigstiden i Norden är en period som på flera områden är omvälvande och ny
varför flera möjligheter finns att beskriva samhället med hjälp av fotografier på både kvinnor
och män. Kvinnor syntes under denna period allt mer i samhället. Det är däremot inget nytt i
sig då kvinnor tidigare förde upp diskussionen om kvinnlig rösträtt på agendan. Dessa röster
började höras vid slutet av 1800-talet och början på 1900-talet då några kvinnor skanderade ut
sina åsikter om kvinnlig rösträtt. Som nämnts tidigare ansågs kvinnan inte mentalt kapabel att
fatta några stora beslut och därför var det endast mannen som fick rösta. Betrakta fotografiet
nedan:

Bild 19 ”Suffragetternas ledare Emmeline Parkhurst grips i maj 1914 sedan hon demonstrerat
utanför Buckingham Palace i London” (Källa: Alla tiders historia B, 1997, s. 354).

Fotografiet har i vår tabell räknats till dem som avbildar både kvinnor och män. Mängden
män är emellertid långt större än kvinnor. Emmeline Parkhurst blir på fotografiet bortburen av
en stor poliskonstapel samtidigt som hon blir uttittad av flera upprörda män. Rädslan för
Emmeline Parkhurst verkar vara stor bland männen eftersom man anser det vara nödvändigt
att bära iväg henne. Fotografiet är viktigt i den mån att det speglar hur en kvinna i ett
patriarkalt samhälle kan bli behandlad. Fotot figurerar i ett avsnitt som handlar om
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rösträttsrörelsen i Storbritannien och får anses vara ytterst relevant för kapitlet. Männen på
fotografiet ger här ett ansikte på rädslan för kvinnor som går emot strömmen och därmed får
den betraktas som ett av de få fotografier i denna undersökning som faktiskt går emot bilden
av mannen som intellekt. Nina Björk

91

menar att en kvinna som snusar inte anses vara

speciellt kvinnlig för snus är ett manligt attribut. Man kan här göra en något drastisk
jämförelse med fotografiet ovan. Suffragetterna betedde sig okvinnligt genom att protestera
istället för att acceptera sin situation och därför bär man alltså bort deras ledare. Bildtexten
kunde emellertid ha varit med förklarande. Var är till exempel alla kvinnor som måste ha
samlats för demonstrationen? Självklart var kameran inte vanligt förekommande 1914 och
kanske är detta den enda bild som togs. När kvinnorna gör sig hörda bryter de mot den
kvinnliga normen och måste tystas, vilket sker på bilden ovan. Tidigare i denna uppsats
nämns det faktum att män ofta framställs i våldsamma sammanhang. Den andra bilden av
mannen kretsar kring hans intellekt. Mannen representerar som nämnts intellektet, toppchefen
som tar viktiga beslut, hjälten som enar folket och skapar fred. De två fotografierna nedan är
båda exempel på hur man kan glorifiera en ledare.

Bild 20

”Martin Luther King
talar framför Lincolnmonumentet i
Washington 1963.
Varför var det en
lämplig plats för hans
framträdande?” (Källa:
I historiens spegel, 1997,
s. 295.)

91

Björk, Nina, Under det rosa täcket, Stockholm, 1996, s 140.
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Bild 21 ”Nelson Mandela är en märklig man i historien, eftersom han inte firat sin och ANC:s
seger genom att hämnas på de gamla förtryckarna” (Källa: I historiens spegel, 1997, s. 335).
Fotot på Martin Luther King visar en upphöjd ledare som tar emot folkets hyllningar. Bilden
är tagen lite uppifrån för att visa folket som står nedanför honom. Den andra bilden är taget i
ett så kallat grodperspektiv för att få Nelson Mandela att verka längre, och därmed får han en
mer auktoritär roll. Dessa båda bilder visar två mäktiga män, iklädda kostym blickandes ut
över sitt folk. Båda dessa män är värda att uppmärksammas för allt bra de gjort, men i ett
jämförelseperspektiv ter sig bilden något snedvriden. Att visa bilder på både Mandela och
King och helt utelämna bilder på framgångsrika kvinnor gör att läroboken avviker helt från
kursplanens kriterier om jämställdhet. För övrigt är båda ledarna omgivna av framförallt män,
något som tydligt framkommer på originalbilderna, vilket höjer den patriarkala ribban och
osynliggör kvinnan än mer.
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5.2.4 EN STARK KVINNA?
Bild nummer 22 visar en kvinna i
1920-talets

Sverige.

Kapitlet

där

fotografiet ingår inleds som följer:

Efter första världskriget fick kvinnorna en helt
annan ställning i samhället än före 1914. De
gjorde sig gällande inom nya arbetsområden,
blev mera ekonomiskt oberoende och krävde
större personlig frihet. […] Kvinnors kläder
och deras kortklippta hår bidrog under 1920talet till att forma en av tidens mest
framträdande kvinnotyper: pojk-flickan. 92

Här vill författarna visa en kvinna
typisk för 1920-talet. Hon står ensam
och stolt framför en byggnad och man
ser en grupp män bakom henne. Vad
som är kontroversiellt med bilden är
att det är den enda bild vi stött på där
en kvinna står framför männen och
därmed är fokus i bilden utan att verka
sexuell.

Bild 22 ”Dam med pälskrage,
klockhatt och kjol som når till knäna”
(Källa: Alla tiders historia B, 1997, s. 334).

Hon utstrålar självsäkerhet och individualism och även om det eventuellt är meningen att
fokus ska läggas på kläderna istället för på kvinnan kan man inte undgå att lägga allt fokus på
kvinnan som person. Männen i bakgrunden stärker hennes roll som stark och självständig
eftersom de, för ovanlighetens skull, fungerar som statister. Fotot har med största sannolikhet
inte valts ut för att visa en stark kvinna, utan för att visa kvinnors klädmode under 1920-talet.
Trots detta är det ett lysande exempel på hur man med hjälp av fotografier kan minimera det
ena könets position och förstärka det andra. Vi har hittills varit vana vid att det är mannen
som förstärks, fotot ovan visar emellertid att även kvinnan kan vara i centrum, utan att vare
92

Alla tiders historia B, 1997, s. 334.
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sig vara sexuell, mamma eller hustru. Det är dock något ironiskt att när kvinnan väl
framställs, gör hon det i ett kapitel som handlar om mode och ytligheter istället för hennes
intelligens. Ytterligare ett exempel som visar en kvinna i fokus är fotot nedan. Fotografiet har
ingen bildtext, men motivet talar sitt tydliga språk

Bild 23

( Källa: Alla tiders historia B, 1997, s. 356)

Skillnaden mellan bild nummer 22 och 23 är att kvinnan på denna bild utmålas som ett offer.
Hon verkar gå i uppförsbacke med barnvagn, barn och ICA-kasse. Kapitlet i vilken bilden
ingår handlar om emancipationens baksida under 1980-talet. Författarna talar om
dubbelarbete och att kvinnorna förvärvsarbetar utanför hemmet men också har det främsta
ansvaret för hemmet och barnen. Man jämför kvinnorna i den rika industrialiserade världen
med kvinnorna i öststaterna och skriver att kvinnorna i västvärlden dubbelarbetar och även i
vissa fall har hand om sina egna och mannens gamla föräldrar.93 Den här bilden förstärker
undervärderingen av kvinnan. Antingen är det synd om henne som måste ta hand om både
hem, barn och jobb, eller så är hon besvärlig som protesterar mot orättvisor, eller så blir hon
föremål för analys vad gäller kläder, smink och parfym. Är det den starka kvinnan författarna
vill föra fram, eller är det kvinnan som offer? Det är viktigt att föra fram båda sidor, men att
ensidigt beskriva 1980-talskvinnan som dubbelarbetande ger en skev bild av verkligheten.
93

Alla tiders historia B, 1997, s. 356.
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Vilka slutsatser kan man då dra av att ha undersökt ovanstående fotografier? Läroböckerna är
endast 10-15 år gamla, men visar en underordning av kvinnor som sträcker sig långt tillbaka i
tiden. De få kvinnor som framställs är i de flesta fall antingen offer, underställda män eller
hemmafruar.
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6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION
Varje historielärare har förhoppningsvis mer än kursplanens mål att sikta på i sin
undervisning, nämligen att ge eleverna en historiemedvetenhet. Läroböckerna skildrar
emellertid en historia som är mannens, inte mänsklighetens. Mannen har en dominerande roll
i läroböckerna och kvinnan lyfts fram väldigt lite. I endast en bok, nämligen Alla tiders
historia B, lämnas lite utrymme för kvinnan. Vi har studerat fotografier i dessa läroböcker för
historia på gymnasiet och funnit en förvånansvärd skillnad mellan antal män och kvinnor.
Följer då valet av fotografierna i läroböckerna vad läroplanen och kursplanen i historia anger
för riktlinjer? Svaret är nej. Resultatet följer däremot tidigare gjorda studier. Ogenbland och
Wallins It takes two to tango…, Arlids Kvinnans plats i historien och Björklunds
Genusperspektiv i historieläromedel visar samma resultat. Eleverna har en dyster syn på
kvinnan i ett historiskt perspektiv, men samtidigt visar studier på att såväl elever som lärare
saknar kvinnan i historieundervisningen vilket är bra. Det är inte positivt att de saknar henne,
men att elever och lärare blivit uppmärksamma på problemet. Kvinnohistoria lämnas utanför
undervisningen, det visar undersökningen Björklund gjort, precis på samma sätt som
fotografier på kvinnor är sällsynta i läromedlen.

Av de sex böcker som undersökts så är jämställdheten vad gäller fotografierna under all kritik
i fem av dem. Den enda lärobok som strävar efter jämställdhet är Alla tiders historia B, som
har 13 foto på kvinnor och 18 foto på män. Läroplanen säger att det är viktigt att förmedla de
rätta värdena till eleverna som bland annat innefattar jämställdhet mellan män och kvinnor.
Hur kan då skolan acceptera och använda sig av läroböcker som tydligt representerar
segregationen mellan män och kvinnor? Läroböckerna som används i denna uppsats är från
1980- och 1990-talen. De är emellertid fortfarande högst aktuella eftersom de står i lärarnas
bokhyllor och därmed används. I dessa böcker gestaltas kvinnan som en underordnad varelse
som oftast framställs där hon gestaltar den ”typiska kvinnan” med förkläde vid spisen eller i
en situation då hon tydligt blir underställd mannen. Är detta en bild av kvinnor som skolan
vill förmedla genom sina läroböcker? Även om lärarna lär ut ett jämställt ideal kan eleven
bara slå upp boken för att få se raka motsatsen – ett ideal som lyfter fram män och osynliggör
kvinnor.
Tidigare i arbetet ställde vi oss frågan var alla kvinnliga forskare, drottningar och läkare är.
Var är alla tjocka, smala, gamla, unga, elaka, snälla och starka kvinnor? Att världen består av
ungefär lika många kvinnor som män är inget som anses vara viktigt nog att visa i

58

läroböckerna i historia. En förklaring till detta är att kvinnan trots allt haft svårt att komma in
på den offentliga arenan vilket innefattar politik, affärsliv och andra mansdominerade område.
En följd av detta är att hon inte setts som viktig. Historien är mannens och den domineras av
politisk aktivitet, militärhistoria och kungar genom tiderna. Inom dessa områden har kvinnan
sent blivit insläppt vilket blir förklaringen till att hon inte framträder i läroböckerna i dessa
sammanhang. Dock kvarstår faktum att många fotografier som valt att skildra historiens gång
likväl kunde ha visat en kvinna. Vi saknar till exempel fotografier på kvinnor som röstar för
första gången, kvinnor i politisk diskussion eller att kvinnor inte beskrivs som utanför
normen. De få gånger kvinnan avbildas i politiska situationer är när hon står bredvid sin man
som är politiker eller när hon protesterar mot orättvisor. Här kan vi applicera Foucaults
maktbegrepp. 94 Enligt honom kan makten inte existera utan relationer eftersom relationer är
en förutsättning för att kunna utöva auktoritet. På de få fotografier där kvinnor figurerar i
formella situationer står hon oftast bredvid sin man. 95 Mannen är då den offentliga parten
medan kvinnan fungerar som stöd. Med andra ord så förstärks mannens maktposition då han
har en kvinna e en underordnad position vid sin sida.

Det är viktigt att finna en balans vad gäller framställandet av kvinnor och män. Att
osynliggöra alla de kvinnor som bidragit till att forma samhället och kämpat mot orättvisor
signalerar att det är män som styr världen och alltid har gjort det. Detta är förvisso en sanning
med modifikation, men det handlar om hur vi vill använda vårt historieämne. Historia är en
bruksvara och som modifieras efter varje förmedlare och mottagare. Borde det då inte det vara
viktigt för författarna att visa alternativ till det patriarkala samhället? Att skriva en lärobok
handlar mycket om att sålla bland alla fakta. Men varför är det befogat att sålla bort
kvinnorna? Ingen människa är mer värd än någon annan och därför kan man fråga sig varför
man i ett så viktigt läromedel som läroböckerna i historia har valt att i stort sett osynliggöra
halva världens befolkning.
.
Flera arbetande kvinnor har däremot figurerat på fotografier i läroböckerna, men alltid i
samband med att författarna förklarar varför och hur det kan komma sig att hon arbetar. Ofta
får vi som läsare förklaringar som rör samhällsomvälvningar, och vi förstår att normen är en
arbetande man, inte kvinna. Kvinnan skildras däremot som naturligt och vanligt
förekommande i hemmet där hon tar hand om barn, hem och make. Författarna försöker
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påpeka den utveckling som skett för kvinnan, men vi kan snart konstatera att detta rör teknik
och materiell utveckling. Kvinnan arbetar fortfarande hemma, vilket tycks vara normen.
Mannen är ofta frånvarande hemmet. I endast enstaka fall förekommer han på fotografier ihop
med sin fru och/eller barn. Sanningen är att fler män än kvinnor arbetade utanför hemmet,
men varför måste man alltid visa det mest vanligt förekommande? Även om tanken är god att
visa det vanligast förekommande blir det ingen helhetsbild av historien. Någonstans måste
också en gräns läggas för vad som skall diskuteras och visas i läroböckerna. Det är orimligt
att kräva att allt ska få plats. Däremot borde läroboksförfattarna sträva efter att skildra
historien på ett mera jämställt sätt för att följa läroplanens riktlinjer. Enligt Yvonne Hirdman
utspelades arbetarkvinnornas liv på tre arenor vid början av 1900-talet. Dessa var arbetet,
hemmet och sexualiteten. 96 I denna undersökning har hemmet, och till viss del även arbetet
varit framträdande vid framställningen av kvinnan. Några fotografier där kvinnan utmålas
som sexuell har dock inte stått att finna.

De elever som på gymnasiet skall studera ämnet historia måste ges en korrekt och jämställd
historia. Historieämnet är ett ämne som ofta vinklas för att passa mottagaren. Vi måste därför
eftersträva en mer balanserad och rättvisande bild än den som ges i läroböckerna. Eleverna
måste få kunskap om mannens och kvinnans olika villkor i samhället under olika perioder.
Det finns givetvis också en stor mängd kvinnor som gjort mycket för sin samtid och sin
framtid och har en viktig plats i historien. Det finns också de kvinnor som försökte men inte
nådde hela vägen fram. Till sist finns det de kvinnor, kanske de vanligare av dem alla, som
levde sitt stilla liv i hemmet. Det är ofta henne som vi också kan identifiera oss med då vi kan
se likheterna. Eleverna måste ges en historia där kvinnans plats inte måste förklaras eller
ursäktas! Läroböckerna framhåller mannen som stor, stark och intelligent – på samma sätt
som Spencer såg det. Kvinnan däremot kan sällan visas stark. I de fall där en stark kvinna
visas på fotografierna ges ofta en förklaring som trots allt påpekar hennes avvikande från
normen. För övrigt är det en liten, men inte avgörande, skillnad mellan läroböckerna från
1980-talet och de från 1990-talet. De böcker som är äldre än 17 år visar aningen större
segregation mellan könen, även om den är hårfin. Om detta ska tolkas positivt eller negativt är
oklart. Vad som dock kan konstateras är att det inte händer mycket kring integrationen av
genushistoria i läroböckerna mellan åren 1986 och 1997.
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I enstaka fall visas fotografier på en kvinna som framställs som stark och självständig, vilket
är bra. Vi efterlyser dock mer jämställdhet mellan antal fotografier mellan män och kvinnor.
Vi efterlyser även att läroboksförfattarna tar avsteg från att förklara kvinnans styrka.
Kursplanen skulle i detta skede också kunna bidra med hjälp genom att revideras. Förslagsvis
borde ett mål läggas till som rör en mera jämställd historia. Målet borde inte koncentreras på
männens historia, utan hellre människornas. Genom att också understryka kvinnans historia,
och den ”lilla människans” historia lyfts kvinnan fram i undervisningen. Ett slag för
mentalitetshistorian skulle också kunna medföra en mera jämställd historia, men också skänka
eleverna ett historiemedvetande. I flera av läroböckerna måste samma revideringar ske då
dessa annars kommer att fortsätta framhålla en patriarkal struktur som norm. Vi anser inte att
historien på något vis skall förskönas eller skrivas om, men läroboksförfattarna måste släppa
in kvinnan. Vad som är förvånande är att det i svenska skolor idag förekommer läroböcker
som starkt segregerar kvinnor och män. Sverige anses av många vara ett av de mest jämställda
länderna i världen. Men om svensk jämställdhet innebär att osynliggöra och förminska
kvinnan i skolornas läroböcker vill vi mena att den jämställdheten inte är något att vara stolt
över.

Vi diskuterade tidigare maktrelationer enligt Foucaults begrepp vilket visat sig inte vara lika
tydligt framträdande i läroböckerna. Emellertid visar ett par fotografier distinkt en
maktrelation där mannen står över kvinnan. För övrigt fanns också de maktrelationer som
rörde ledaren och folket. Fotografierna och dess bildtexter har emellertid framställt mannens
status, hans utbildning och hans intelligens. Däremot har endast enstaka fotografier visat hur
mannen övervakar kvinnan och hennes arbete. I dessa fall är mannens gärna stående, och
kvinnan sittande och skildrar på så sätt vilken av dem båda som har högst status. Det
förekommer dock att båda är stående men då markeras mannens högre status genom
kroppsspråk eller placering på fotografiet. Genom dessa fotografier ses ett maktperspektiv
som innehas av mannen. Mannen utövar denna makt på kvinnan som är i underläge till
mannen. I dessa fall ursäktas inte kvinnan på samma sätt som hon gör i de fall fotografier
visats enbart på en arbetande kvinna. Vad detta beror på kan man bara spekulera i. En möjlig
förklaring är emellertid att så länge en kvinna befinner sig tillsammans med en eller flera män
avkönas hon och blir istället mannens redskap som han använder att utöva makt emot. En
ensam kvinna som arbetar måste däremot förklaras eftersom hon inte har en man vid sig att
underordnas inför.
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Johanna Arlids uppsats 97 , som presenterades i genusforskningskapitlet, framhåller det faktum
att de manliga lärarna tyckte att det borde införas mer genushistoria i undervisningen. Trots
detta gjorde de inget åt problemet. Detta kan ställas mot det faktum att det endast är ett par
kvinnliga författare med i denna undersökning. I de fall där kvinnliga författare förekommer
så arbetar hon med en eller flera män. Detta vill vi mena kan påverka de negativa resultaten i
denna undersökning. Kanske hade det varit annorlunda om fler kvinnliga historiker/författare
hade skrivit läroböcker i historia. Kanske hade genusperspektivet då blivit tydligare.

Vi har diskuterat anledningen till kvinnans frånvaro i läroböckerna. En av dessa beror på att
kvinnan ofta haft svårt att få såväl arbete som utbildning. Detta kan bero på dels den
patriarkala strukturen, dels på att hon inte haft ekonomisk möjlighet. Hennes samhällsstatus
kan också ha varit ett hinder, men också att hon valt att ha ett oavlönat hemmafruarbete.
Emellertid är det inte samhället i sig, orsaker, händelser eller företeelser vi studerat utan
fotografier som en avbild av historien. Vad är orsaken till att kvinnorna är så få på dessa? Är
det ett medvetet eller omedvetet val? Eftersom kurs- och läroplaner anger jämställdhet som en
punkt, liksom historiemedvetande, borde kvinnan rimligtvis vara en del av undervisningen.
Av vilken anledning blir hon osynliggjord av läroboksförfattare när styrdokumenten anger
riktlinjer? Bland medarbetarna i en lärobok ingår emellertid också en bildredaktör. Dennes
uppgift är ofta att samla och välja ut de bilder som skall förekomma i boken. Av denna
anledning kan inte läroboksförfattarnas hållas ensamt ansvariga för den ojämlikhet som råder
i läroböckerna ur fotosynpunkt. Däremot kvarstår faktum att författarna godkänner den
slutgiltiga versionen av boken och därmed också de bilder och fotografier som ingår i den.

I andra och tredje upplagan av Alla tiders historia från 1986 anger författarna att de skrivit
boken mot bakgrund av den då gällande kursplanen vilken fastställdes 1980. I denna anges
inget rörande jämställdhet, kvinnligt eller manligt eller genushistoria. Däremot anger den att
eleverna skall nå en insikt om människor under olika tider, och i olika sociala kretsar. Häri
måste således kvinnan ingå. Även om denna äldre kursplan inte anger något specifikt och
direkt rörande kvinnohistoria så ingår hon ändock i historien. Om man ställer Alla tiders
historia mot Tider, tryckt 1995, som kom efter den nya läroplanen 1994 har inte mycket hänt
när det gäller jämställdheten. Läroplanen säger att främlingsfientlighet och intolerans måste
bemötas med kunskap. Detta menar vi gäller främlingsfientlighet och intolerans mot både
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andra folkslag och kvinnor och män. Ingen människa ska behöva diskrimineras på grund av
sin hudfärg eller kön. Varför är det då allmänt vedertaget att kvinnan osynliggörs i de
undersökta läroböckerna i historia? Yvonne Hirdman menar att när man talar om kvinnor så
försvinner intelligensen och kvar blir endast objektifieringen. 98 Denna teori kan appliceras på
de undersökta fotografierna. Endast i enstaka fall framställs kvinnan som den intelligenta och
framträdande. Ofta blir hon ett objekt att betrakta, ett objekt som i många fall är till för att
förstärka mannens intelligens. Stereotypen att kvinnan är den omhändertagande, mjuka och
passiva medan mannen är den starka, intelligenta och progressiva bekräftas på flera
fotografier i de undersökta läroböckerna.

Vi menar att bilden av mannen även den är orättvis eftersom mannen ofta framställs i
sammanhang där han krigar, är politiker eller ledare av något slag. Ann-Sofi Ohlander och
Ulla-Britt Strömberg menar att man fram till 1950-talet och framåt ställde större krav på
mannens föräldraroll och i Sverige börjar många pappor ta ett större ansvar för sina barn. 99
Var finns de fotografierna? Istället för att visa en mjuk sida av mannen så gör man honom
hård genom att framförallt visa fotografier där han är offentlig eller krigar. Man sätter därmed
en press på mannen att han måste vara den som presterar, en press många män faller under.

Vår förhoppning är att skolorna skall ha möjlighet att vara kräsna med vilka läroböcker de
köper in till skolan. Vi önskar att skolorna har de resurser som krävs för att välja läroböcker
med omsorg och eftertanke. Läroböckerna är oerhört viktiga och måste därför behandlas
därefter, samtidigt som eleverna måste lära sig att det som står skrivit däri inte är hugget i
sten. Vi har sett i de undersökta läroböckerna att historien lätt kan bli vinklad och
missvisande. Även om läroboksförfattarnas mening inte varit den måste de också axla
ansvaret de faktiskt har. Vi förutsätter att författarna har gedigen kunskap då de skriver dessa
böcker. De skall studeras och vara grunden till många, många elevers historiekunskap.
Ansvaret är stort och tungt varför vi då ställer oss frågande till var kvinnan tog vägen.
Reflekterade författarna, redaktören eller granskaren av litteraturen över var kvinnorna fanns?
Endast ett par kvinnliga medförfattare fanns i de studerade läroböckerna. Tänker kanske inte
männen på att det saknas kvinnor i deras texter? Ser de kanske inte att mannen får överhand?
Även om kvinnan många gånger i historien faktiskt varit osynligt och underordnad har
författarna ett ansvar att lyfta fram henne och förklara varför. Kvinnan har sin historia, kanske
98
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inte alltid på samma plats som mannen men eftersom hon alltid existerat har hon också en
historia att berätta. Författarna skrev böckerna, de granskades och studerades innan de
trycktes och forslades ut till skolorna. Var det verkligen ingen på vägen som undrade var
kvinnan tog vägen?
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