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I skolundervisningen i ämnet historia, vad gäller just svensk historia finns det flera personligheter 

att beröra, personligheter som har varit direkt avgörande för varför vi idag lever som vi gör i 

Sverige. Bland dessa personligheter finner vi folkrätts-kämpar, upprorsmakare, politiker, 

generaler, men kanske framför allt – monarker. Sedan Erik Segersäll blev krönt har Sverige, eller 

åtminstone regionen vi idag kallar Sverige haft 64 monarker eller riksföreståndare, av dessa 64 är 

det tre monarker som är drottningar: Drottning Margareta som regerade under Kalmarunionen, 

Drottning Kristina som tog över efter sin far Gustav II Adolf samt Ulrika Eleonora som efterträdde 

sin bror Karl XII. Således faller det kanske naturligt att Sveriges kungar upptar mer utrymme än 

drottningarna i svenska läroböcker, men hur framställs drottningarna när de väl berättas om? Denna 

uppsats syftar att undersöka på vilket sätt berättelsen av de svenska regentinnorna har utvecklats 

under en 150-års period genom att titta närmare på författarnas ordval och berättande förmågor.  

Metoden som uppsatsen använder sig av är en kvalitativ textanalys. Uppsatsen undersöker fyra 

läroböcker, publicerade med cirka 50 års mellanrum. 

Slutsatsen av undersökningen visar på att den tydligaste utvecklingen vad gäller framställningen 

av drottningarna i läroböckerna är att böckerna har gått från att beskriva drottningarnas kvaliteter 

till att mer objektivt beskriva de centrala händelser som skedde under drottningarnas regeringstid. 

Uppsatsen uppvisar också en pågående trend där svensk historia tycks få mindre och mindre 

utrymme i svenska läromedel, där den istället ersätts av internationell historia. 

 

Sökord: queens, education materials, swedish queens, portraitation of queens 

  

Sammanfattning 



 
 

 

 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ...................................................................................................................... 1 

1.1. Syfte och Frågeställning .......................................................................................... 2 

1.1.1. Syfte: ................................................................................................................ 2 

1.1.2. Frågeställningar: ............................................................................................... 2 

1.2. Bakgrund .................................................................................................................. 3 

1.3. Tidigare forskning ................................................................................................... 5 

1.4. Material .................................................................................................................... 9 

1.5. Metod ..................................................................................................................... 11 

2. Resultatredovisning ................................................................................................... 13 

2.1. Innehåll, allmänt................................................................................................. 13 

2.2. Bilden av drottning Margaretas personlighet ..................................................... 24 

2.3. Bilden av drottning Kristinas personlighet ........................................................ 26 

2.4. Bilden av drottning Ulrika Eleonoras personlighet............................................ 28 

2.5. Neutralt förhållande till drottning Margareta ..................................................... 30 

2.6. Neutralt förhållande till drottning Kristina ........................................................ 32 

2.7. Neutralt förhållande till drottning Ulrika Eleonora ............................................ 35 

3. Slutdiskussion ............................................................................................................ 37 

4. Käll- och litteraturförteckning ................................................................................... 40 



1 

 

 

 

 

I skolundervisningen i ämnet historia, vad gäller just svensk historia finns det flera 

personligheter att beröra, personligheter som har varit direkt avgörande för varför vi idag 

lever som vi gör i Sverige. Bland dessa personligheter finner vi folkrätts-kämpar, 

upprorsmakare, politiker, generaler, men kanske framför allt – monarker. Sedan Erik 

Segersäll blev krönt har Sverige, eller åtminstone regionen vi idag kallar Sverige haft 64 

monarker eller riksföreståndare, av dessa 64 är det tre monarker som är drottningar: 

Drottning Margareta som regerade under Kalmarunionen, Drottning Kristina som tog över 

efter sin far Gustav II Adolf samt Ulrika Eleonora som efterträdde sin bror Karl XII.1 

Således faller det kanske naturligt att de manliga monarkerna har fått mer utrymme i 

läroböckerna än de kvinnliga trots att det är långt ifrån alla regenter som är nämnda i 

läroböckerna. Denna uppsats har som syfte att undersöka hur de kvinnliga regenterna i 

svensk historia har framställts i läroböcker, med ett fokus på den bilden som författarna 

vill ge läsaren. Med detta kommer även en del statistisk undersökning, så som antal sidor 

dedikerade till dessa regenter kontra de andra eftersom kvantiteten av information också 

kan bidra till vilken information läsaren memorerar.  

 

 

  

                                                 
1 Kungahuset, Sveriges regenter under 1000 år. hämtat 2017-05-22. 

 

1. Inledning 
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1.1.1. Syfte: 

Undersökningen har som syfte att undersöka hur Margareta, Kristina och Ulrika Eleonora 

framställs i svenska läroböcker för gymnasieskolan under en 150-års period. Detta för att 

sedan kunna uttyda ett utvecklingsförlopp vad gäller hur dessa monarker framställs. Den 

tidsperiod som kommer undersökas är primärt 1800-talet och 1900-talet, men innehåller 

även ett läromedel framtaget för LGY11.2 Genom att applicera en metod för en kvalitativ 

textanalys, hoppas jag kunna tydliggöra varje unik förekomst i de undersökta läroböckerna 

och på så vis också tydliggöra eventuella skillnader.  

1.1.2. Frågeställningar: 

På vilket sätt framställs de undersökta monarkerna i läromedel för den undersökta 

tidsperioden? 

På vilket sätt skiljer sig framställningen av dessa monarker sig åt i de undersökta 

läromedlen, jämfört med de andra kvinnliga monarkerna? 

Används ett värderande språk i beskrivningarna av drottningarna? Hur tar detta sig i så fall 

uttryck?  

  

                                                 
2 LGY 11 är de styrdokument som framtogs i och med den skolreform som genomfördes av 2011 års regering. 

1.1. Syfte och Frågeställning 
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I följande stycke följer en kortare beskrivning av de tre undersökta monarkerna i 

kronologisk ordning.  

Drottning Margareta (regeringstid 1363 – 1380) 

Drottning Margareta är förmodligen mest känd för att ha varit den drottning som enade de 

tre skandinaviska kungadömena i Kalmarunionen. Trotts att Margareta aldrig officiellt var 

titulerad drottning i Sverige, hade hon befogenheter likt vilken monark som helst. 

Margareta blev som barn bortlovad till Håkan Magnusson, son till dåvarande kungen i 

Sverige, Magnus Eriksson. Efter att både maken och deras gemensamme son avlidit, blev 

Margareta vald till Drottning över Danmark och Norge och slutligen även ”Sveriges 

fullmäktiga fru och rätta husbonde”. Trots detta insåg Margareta att det var viktigt att dessa 

riken gemensamt valde en kung, eftersom hon inte hade någon naturlig tronarvinge. I 

Kalmar 1397 valdes hennes systerdotterson, Erik av Pommern, till kung i de tre länderna. 

I praktiken var det däremot Margareta som regerade fram till hennes död i pesten år 1412.3 

Drottning Kristina (regeringstid 1632 – 1654) 

Drottning Kristina är kanske den mest kontroversiella drottning Sverige har haft. Hennes 

far var den då hyllade Gustav II Adolf som genom sin framgång i det trettioåriga kriget 

hade säkrat Sveriges dominanta ställning i Norden och inlett dess stormaktstid. När Gustav 

II Adolf dör i Lützen är Kristina fem. Därför styrs Sverige fram till år 1944 av en 

förmyndarregering, ledd av Axel Oxenstierna. I tidig ålder tar man Kristina ifrån hennes 

mor Maria Eleonora. Detta eftersom hon ansågs vara ostabil och opålitlig. Genom att 

uppfostra Kristina med en förmyndare kunde man säkerställa att Kristina uppfostrades på 

ett vad man ansåg vara, lämpligt sätt. Anledningen till att Kristina ofta anses ha varit 

kontroversiell kan dels vara att hon ofta ägnade sig åt sysslor som vid denna tiden var 

någonting män ägnade sig åt, men kanske framför allt att hon valde att abdikera och 

konvertera från den lutheranska läran – samma lära hennes far gick i graven för i det 

trettioåriga kriget.4  

                                                 
3 Nationalencyklopedin, Margareta. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/margareta(hämtad 

2017-06-27) 
4 Nationalencyklopedin, Kristina. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kristina (hämtad 2017-

06-27) 

1.2. Bakgrund 
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Drottning Ulrika Eleonora (1718 – 1720) 

Av de undersökta drottningarna är Ulrika Eleonoras regeringstid väsentligt kortare än de 

övriga. När hennes bror Karl XII blev skjuten i Fredrikshald 1718 saknade Sverige en 

naturlig arvinge. Därför föll det på rådet att välja ny regent. Genom att utlova att avskaffa 

kronans suveränitet och arvsrätt, lyckades Ulrika Eleonora övertala rådet att det var hon 

som var bäst representerade dess intresse. Drottningen hade svårt att anpassa sig till det 

nya styrelseskicket och valde nästan bara ett år efter hennes kröning att avsäga sig kronan 

i förmån till sin make Fredrik av Hessen.5  

                                                 
5 Nationalencyklopedin, Ulrika Eleonora. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/ulrika-

eleonora (hämtad 2017-06-27) 
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Vad gäller avhandlingar och annan forskning på högre nivå, råder det en viss brist inom 

detta specifika ämne. Framför allt är det inte mycket forskning som har bedrivits på just 

hur svenska, kvinnliga monarker har framställts i läroböckerna. Däremot finns det ett 

relativt stort antal forskningar som har bedrivits i just historiska läromedel och hur de har 

utvecklats genom tiden. I kommande kapitel beskriver jag forskningsläget för min uppsats 

och vad jag kan komma att förvänta mig finna i min undersökning. 

Det osamtidigas samtidighet, Historiemedvetande i svenska historieböcker under 

hundra år – Niklas Ammert 

Niklas Ammert skriver i sin avhandling Det osamtidigas samtidighet, historiemedvetande 

i svenska historiebrukböcker under hundra år om hur förutsättningarna för elevernas 

möjlighet att utveckla en historiemedvetenhet har förändrats och getts uttryck i läroböcker 

under 1900-talet och tidiga 2000-talet. Ammert kommer fram till att läroböckerna under 

första hälften av 1900-talet primärt är kronologiskt upplagda, där det vanligtvis skrivs om 

en aktör som utför en handling. Denna aktör driver i sin tur historien framåt och på så vis 

löper kronologin vidare. Under 1940-talet menar Ammert att det sker en förändring. Här 

börjar böckerna ge utrymme för mer allmänna aktörer, så som samhällsklasser i stället för 

att det är en individ som utför en handling.6 Ammert tar med ett exempel från en lärobok:  

Värst var det för bönderna. Adeln, prästerna och klostren ägde mer än hälften av landets jord och voro 

fria från skatt. Bönderna fingo i skatt betala mer än hälften av sina inkomster.7 

Med detta exempel vill Ammert visa på hur denna historiebok har valt att skriva om 

ständerna istället för individer. 

Ammert lyfter upp viktiga aspekter vad gäller urvalet av läroböcker att undersöka. Ammert 

menar att i urvalet av böcker finns det också en tankekedja som bör förklaras, ett antagande 

gällande vilka böcker som är relevanta för undersökningen. Ammert skriver att hans första 

                                                 
6 Ammert, s.85–86 
7 Ammert, s. 86 

1.3. Tidigare forskning 
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tanke är att själva innehållet i boken är det som bäst ger bild hur historieundervisningen 

har sett ut. Vidare menar han att det rimligtvis också är de läroböcker som har sålt bäst 

som förekommer oftast i undervisningen. Ammerts tredje antagande är att de läroböcker 

som förekommer oftast i undervisningen också är de böcker som har präglat hur 

undervisningen tar sig form till högsta grad.8 Således utgör Ammerts bok för mig en 

vägledning vad gäller urvalet av böcker tillsammans med andra faktorer beskrivna under 

kapitlet Material.  

Att bedöma Ammerts avhandling kan jag i denna undersökning förvänta mig att finna färre 

namn benämnda i böcker publicerade efter 1940-talet, och därmed också kvinnliga 

monarker. Därmed är ett antagande inför denna undersökning att förekomsten av de tre 

kvinnliga regenterna är mer frekvent i läroböcker från den första hälften av 1900-talet.  

Lärobokskunskap 

Staffan Selander skriver i sin bok Lärobokskunskap om olika anledningar till att läroböcker 

ser ut som de gör idag.9 På så vis utgör denna bok primärt en roll när det är dags att tolka 

resultatet av denna undersökning. Däremot förekommer viss information av Selander 

undersökning som kan visa på vad denna undersökning har att förvänta sig. Selander 

skriver att boken Fäderneslandets historia som är en återkommande lärobok under nästan 

100 år, har genomgått stora förändringar från den första utgivna boken år 1870 till den 

sista, år 1958. Framför allt menar Selander att det finns en tydlig förändring vad avser 

nämnda namn och detaljer, där det förekommer fler namn i de tidigare upplagorna. 

Selander menar också att ekonomihistoria har fått mer utrymme i de senare utgåvorna.10 

Eventuellt kan denna företeelsen också synas i denna kandidatuppsats, förutsatt att det är 

en förekomst som också avspeglar sig i andra läroböcker.  

Under kapitlet Bilden i läroboken diskuterar Selander hur bilderna som förekommer i 

läroböcker har kommit att förändra sig över tiden. Här ges en bild av att kvinnor framför 

allt förekommer när man i böckerna vill påvisa vad som var modernt i form av klädsel eller 

sysslor.11 Det är däremot inte nödvändigtvis så att detta också är sant gällande de svenska 

drottningar som nämns i läroböckerna, eftersom Selander inte explicit uttrycker detta. Som 

                                                 
8 Ammert. s. 74 
9 Selander. (1988) 
10 Selander. (1988). S.59. 
11 Selander. (1988). S.113. 
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ovan är nämnt, utgör alltså Selander bok en resurs när resultatet av denna undersökning 

sedan ska tolkas och förklaras, men kan också till viss del utgöra grund för de förväntningar 

och antaganden som ställs inför undersökningen. 

Författarröst & Lärobokstradition, en historiedidaktisk studie 

Sture Långström är också en person som är nämnvärd i historiedidaktiska studier. 

Långström skriver i sin bok Författarröst & Lärobokstradition om just författarrösten. 

Författarrösten i avser i detta fall på vilket vis författaren sätter sin personliga prägel på 

boken, samt dess motiv i boken vad gäller allt ifrån innehåll till allmänna strukturella 

frågor, exempelvis rubricering.12 Detta gör Långström genom att intervjua författare till 

läroböcker för historia på gymnasienivå, parallellt med en kvalitativ innehållsanalys. 

Långström kommer emellertid inte fram till någonting särskilt tydligt, utan kommer till 

den slutsatsen att det inte riktigt går att fastställa i vilken grad författarrösterna går att 

påvisa i texten. Långström menar att det råder en tung tradition inom författandet för 

läroböcker i historia, vilket kan ha ”begränsat deras rösters möjligheter att göra sig hörda.13 

Därmed förväntar jag mig inte en särskilt stor variation på de läromedel som kommer 

undersökas under den senare hälften av 1900-talet vad gäller personlig prägel från 

författaren.  

Långström tar i sin avhandling upp en rapport som Anne Marie Berggren har arbetat fram 

på uppdrag av SIL (Statens Institution för Läromedel), där hon undersöker just kvinnors 

förekomst i läromedel. Långström skriver att: 

Hon kom fann bl a att ”det kvinnliga” upptar ungefär 3 procent av texten och 10–15 procent 

av bildmaterialet i de historiska ämnenas läromedel.14 

Eftersom denna uppdelning vad gäller kvinnligt kontra manligt utrymme i läroböcker är 

relativt stor, förväntas jag mig också att det återspeglas i min undersökning. Det framgår 

dock inte hur kvinnorna framställs i läromedel, mer än att de förekommer oproportionerligt 

sällan.15  

                                                 
12 Långström. (1997). S.232 
13 Långström. (1997). S. 231 
14 Långström. (1997). S. 26 
15 Långström. (1997). S. 215 



8 
 

Långströms avhandling utgör egentlig inget forskningsläge för denna kandidatuppsats 

eftersom den snarare beskriver i vilken utsträckning författare sätter sin personliga prägel 

på de verk de publicerar, än att den undersöker ett utvecklingsförlopp i läroböckernas 

texter. Däremot utgör avhandlingen en bra grund att basera reflektioner på, likt Selanders 

bok.  
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Valet av läroböcker i historia grundas primärt i en tidsindelning, där en lärobok får 

representera respektive tidsindelning. Indelningarna är fyra i antalet och har cirka 50 år 

mellan sig. Mer specifikt är de undersökta böckerna från åren 1845, 1899, 1958 och 2011. 

På grund av en avsevärd skillnad vad gäller mängden material dedikerad till drottningarna, 

fälls en plus-utgåva in som representant för år 2014. Denna utgåva har något mer brödtext 

och därmed även information. 

Ett annat kriterium är också att dessa böcker ska kunna representera vad majoriteten av 

eleverna vid den tiden kom i kontakt med vad gäller läromedel. På så vis är det också 

viktigt att dessa böcker var använda i stor omfattning i landet. Detta är emellertid lättare 

att kontrollera på de senare publicerade böckerna. Urvalet av de tidigare böckerna har 

primärt följt vad tidigare forskning har undersökt. 

Lärobok i Fäderneslandets Historia, Gustaf Henrik Mellin (1845) 

Den första undersökta boken är skriven år 1845 av Gustaf Henrik Mellin.16 Mellin som 

utöver författare också var präst har skrivit flera läroböcker, vilket framkommer i hans 

inledning på denna bok. Han ska ha skrivit läroböcker för flickskolan och ville med denna 

bok slå sig in på marknaden för läroböcker i elementarskolan.17 En bidragande orsak till 

att just Mellins bok har valts är att den finns digitaliserad, vilket har underlättat avsevärt i 

undersökningen. Mellins bok utgör den första boken i denna undersökning, och 

representerar den första tidsindelningen som är 1850-talet. Den undersökta utgåvan är 

utgiven år 1845. 

 

 

                                                 
16 Mellin. Lärobok i fäderneslandets historia. (1845) 
17 Riksarkivet, Gustaf Henrik Mellin. Hämtat 2017-05-25  

1.4. Material 
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Lärobok i fäderneslandets historia samt grunddragen af Norges och Danmarks 

historia för skolans högre klasser, Claes Theodore Odhner (1899) 

Det framgår ganska tydligt av forskningsläget att när det gäller sekelskiftet 1900, är Odhner 

en av de större författarna. Bland annat skriver Selander om hur Odhners bok har varit en 

del av svensk historia under 100 år.18 Med tanke på vilket avtryck Odhner har gjort på 

svensk historieundervisnings läromedel, föll det naturligt att inkludera en av hans böcker i 

undersökningen. Den utgåva som har undersökts i denna kandidatuppsats är utgiven år 

1899 och representerar tidsindelningen vid sekelskiftet 1900. 

Svensk historia för gymnasiet, Sven Tunberg & Ernst Söderlund (1958) 

Den tredje boken som representerar svensk historieundervisnings läromedel för 1950-talet 

är skriven av Sven Tunberg och Ernst Söderlund. Boken är utgiven i flera olika utgåvor 

och namnet Sven Tunberg kan ses på flera läroböcker i historia under 1900-talets tidigare 

hälft. Den undersökta upplagan är utgiven år 1958, fyra år efter Tunbergs död. Just det 

faktum att båda dessa författare har spelat centrala roller inom läroboksförfattning i 

historieämnet under en längre period utgör grundorsaken att denna bok är utvald till denna 

undersökning. 

Perspektiv på historien, Hans Nyström (2011) 

Av läroböcker framtagna efter LGY 1119 är böckerna Alla tiders historia och Perspektiv 

på historien20 kanske de främsta. Hans Nyström har varit lektor i historia sedan 1976 och 

var huvudförfattare till läroboken Perspektiv på historien, vars första upplaga gavs ut år 

1983. Sedan dess har boken naturligtvis förändrats allt eftersom nya styrdokument träder i 

kraft. På grund av Nyströms långa medverkan i läroböcker under 1900-talets senare hälft 

valdes hans bok Perspektiv på historien ut att representera den sista tidsindelningen som 

avser böcker efter LGY 11. Den upplaga som har valts är den större upplagan Perspektiv 

på historien Plus, vilket kortfattat är en lärobok som innehåller mer information än 

normalutgåvan. Boken är utgiven år 2011. 

                                                 
18 Selander. (1988). S.59. 
19 LGY 11 är de styrdokument som togs fram efter skolreformen som genomfördes år 2011. 
20 Nyström. Perspektiv på historien Plus. (2011) 
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Denna undersökning använder sig av en kvalitativ textanalys. Källornas textinnehåll läses 

först översiktligt för att kunna sortera bort material som inte avser någon av de undersökta 

drottningarna. Vidare följer en mer noggrann närläsning, där materialet tolkas och även 

jämförs med de andra böckerna.  

För att undvika att behandla texterna på olika sätt med tanke på deras olika upplägg och 

omfång, delas min frågeställning in i olika teman. Det första temat är ett allmänt tema, där 

texterna sammanfattas översiktligt. Efter det följer mer specifika teman där varje specifik 

drottnings texter tolkas utefter frågeställningen. Utefter dessa teman kommer jag sedan 

sortera texten för att sedan redovisa vad varje bok skriver angående respektive tema. 

Teman är som följer: 

 

Innehåll, allmänt. 

Här kommer jag ge en överskådlig blick i vad som skrivs i böckerna kring de undersökta 

drottningarna. Syftet här är att sammanfatta de undersökta texterna i sin helhet för läsaren. 

Här kommer jag också nämna de händelser som utgör läroböckernas stoft. De undersökta 

böckerna kommer här presenteras var för sig för att på så vis ge läsaren en bild av själva 

böckerna och inte nödvändigtvis hur regentinnorna framställs. 

 

Framställningen av Drottning Margaretas personlighet. 

Här kommer jag närmare beskriva hur läroböckerna framställer hur Drottning Margareta 

var som person. Med person avses här personlighetsdrag, hennes karaktär, beskrivandet av 

uppvisande av känslor, men även utseende och andra egenskaper. 

 

Framställningen av Drottning Kristinas personlighet. 

Detta tema är av samma typ som ovanstående, men avser Drottning Kristina. 

 

Framställningen av Drottning Ulrika Eleonoras personlighet. 

Detta tema är av samma typ som ovanstående, men avser Drottning Ulrika Eleonora. 

 

Neutralt förhållande till Drottning Margareta. 

1.5. Metod 
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Detta tema är närmare knutet till författaren. Här beskrivs vilket förhållningssätt författaren 

har i sin text, huruvida han21 är personligen närvarande i texten med egna åsikter eller 

värderingar, eller om han begrundar texten i fakta och låter berättelserna tala för sig själva.  

 

Neutralt förhållande till Drottning Kristina. 

Detta tema är av samma typ som ovanstående, men avser Drottning Kristina. 

Neutralt förhållande till Drottning Ulrika Eleonora. 

Detta tema är av samma typ som ovanstående men avser Drottning Ulrika Eleonora. 

 

 Under varje enskilt tema kommer varje undersökt lärobok även presenteras. Detta görs 

relativt löpande i texten, dock kommer det tydliggöras att det är en ny bok som presenteras 

 

  

                                                 
21 Samtliga undersökta läroböcker har manliga författare. 
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I följande avsnitt presenteras det resultat som framkommer av undersökningen. Resultatet 

är uppdelat i tidigare nämnda teman och kommer presenteras därefter. Drottningarna 

behandlas kronologiskt, det vill säga att Drottning Margareta behandlas först i varje tema, 

följt av Drottning Kristina. Drottning Ulrika Eleonora är den monark som presenteras sist 

i varje tema. 

2.1. Innehåll, allmänt 

I boken Lärobok i Fäderneslandets historia finns 359 sidor. Av dessa sidor utgör 16 

material till undersökningen där varav fem sidor behandlar Drottning Margareta, sju sidor 

behandlar Drottning Kristina och fyra sidor behandlar Drottning Ulrika Eleonora. Boken 

är kronologiskt upplagd och författaren Mellin är noga med att nämna så många aktörer i 

varje händelse vid namn – efter varje central händelse i boken följer rubriken ”utmärkte 

män”, där författaren listar upp alla aktörer som inte naturligt har förekommit i boken.   

Drottning Margareta  

Läsaren får först ta del av blivande Drottning Margareta under bokens kapitel 

”Unionstiden”. Kapitlet inleds med att författaren berättar om Kung Albrecht, och det hat 

som uppstod mot honom på grund av hans ”utländska seder och sina knektars 

rofgirighet”.22 Tre sidor in i kapitlet beskrivs hur Drottning Margareta väljs till regentinna 

samt hur båda parter rustar sig för krig. Där beskrivs också hur Albrecht kallade Margareta 

för ”Konung Bracklös (utan byxor)”.23 Han ska enligt författaren också ha sänt henne en 

slipsten och menat att hon därpå kan slipa sina saxar och nålar. Albrecht blev senare 

tillfångatagen och det beskrivs hur Margareta paraderade honom iklädd ”narrkåpa” med 

”nitton alnars långt släp” (cirka 11 meter långt förutsatt att en aln är cirka 60 Centimeter).  

Nästa kapitel i boken heter lyder ”Margareta och hennes efterträdare” och går djupare in 

på Margareta som person och hennes väg till kronan. Här beskrivs hur hon var satt under 

en hovmästarinna i tidig ålder, hur hon i smyg reste till sin trolovade Kung Håkan och 

                                                 
22 Mellin (1845) s. 161 
23 Mellin (1845) s. 163 

2. Resultatredovisning 
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smugglade ut honom i en stor säck som hon bar på ryggen. Vidare berättar författaren hur 

hon först blev regentinna över Norge och Danmark, men att hon även blev vald till Sveriges 

regentinna så småningom. Vidare beskrivs varje lands inställning till drottningen. I det 

sista stycke som behandlar Drottning Margareta i boken beskrivs hur hon ska ha gett sin 

efterträdande son Erik rådet att ”föda sig med Sverige, kläda sig med Norrige och försvara 

sig med Danmark.”24 Boken avslutar berättelsen om Margareta med hur hon omkommer i 

pesten år 1412. 

Drottning Kristina 

Läsaren kommer i kontakt med Drottning Kristina i bokens 252: a sida, där författaren 

berättar om att man tog Kristina från sin mor och överlämnade henne till hennes faster 

Cathrina.25 Det nämns även att moderns död ska ha berott på Kristinas ”affall från 

evangeliska läran”.26 

Nästkommande kapitel beskriver Axel Oxenstierna och hur han blev vald förmyndare åt 

”den unga drottningen”27 samt hur han ska ha varit lojal mot Gustaf Adolfs efterträdande. 

Vad gäller Drottning Kristinas inblandning i det trettioåriga kriget skrivs inte mycket. 

Kristina nämns bara när författaren beskriver att hon ska ha varit ivrig med att sluta fred, 

vilket ska ha bidragit till en mindre fördelaktig fred än vad Oxenstierna ska ha önskat sig.28 

Kapitel 17 som inleds på bokens 164:e sida har titeln ”Christina” och är det kapitel där 

Kristina beskrivs som person, mer än de händelser under det trettioåriga kriget där hon var 

inblandad. Författaren beskriver även Kristinas avund mot ”den vise” Axel Oxenstierna. 

Allmänt beskrivs Kristinas sinne som ”flyktigt” och att hon ska ha fattat tyckte för många 

olika män och på så vis satt landet oreda. Mellin menar att detta var anledningen till att 

Kristina avsa sig kronan, varpå han beskriver själva ceremonin där Kristina avträder och 

utropar den nya kungen som ”bedröflig”. 29 I ett avslutande stycke beskrivs när Kristina 

avsäger sig den Lutherska läran och reste till Rom. 

                                                 
24 Mellin (1845) s. 167 
25 Mellin (1845) s. 252 
26 Mellin (1845) s. 253 
27 Mellin (1845) s. 254 
28 Mellin (1845) s. 258 
29 Mellin (1845) s. 265 
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Drottning Ulrika Eleonora 

Ulrika Eleonora nämns i bokens kapitel ”frihetstiden”, där det beskrivs hur Karl XII:s död 

inte tycktes förvåna hans syster Ulrika Eleonora.30 Författaren berättar om en äldre syster 

till Karl, Hedvig Sofia, som var mer berättigad kronan men att Rådet:  

[..] lyckoönskade Ulrika Eleonora att vara Drottning, med villkor att hon afsade sig 

envåldsmakten eller suveräniteten. 

Det ska ha funnits en viss konflikt mellan Ulrika Eleonoras man prins Frederik och hertigen 

Carl Fredrik där de båda ville ha kronan, men att Carl Frederik ska ha förespråkat fortsatt 

envåldsmakt och att manskapet därför föredrog Ulrika Eleonora och hennes man prins 

Frederik. Därpå beskrivs hur den svenska armén träder ur Norge med onödig brådska och 

att man därför inte fick med sig de förnödenheter man behövde.31 I kapitlets sista del 

beskrivs hur förhållandet med Ryssland krävde en svensk Kung vilket var det Ulrika 

Eleonora önskade.  

Boken Lärobok i fäderneslandets historia samt grunddragen af Norges och Danmarks 

historia för skolans högre klasser32 är skriven av Claes Theodore Odhner år 1899. Boken 

är likt föregående, uppbyggd kronologist men är ännu tydligare uppdelad där årtalen för 

varje enskild händelse är markerade ute i marginalen på sidan.  

Drottning Margareta 

Läsaren kan först läsa om Drottning Margareta under kapitlet Unionstiden i bokens 86:e 

sida. Här berättar Mellin om regentinnan i Norge och Danmark – Margareta. Han berättar 

hur Margareta och Håkans son Olof blivit vald till kung i Danmark och ärvt Norges krona, 

men också att han hade arvsrätt på den svenska kronan. Margaretas dröm försvann dock 

när Kung Olof hastigt avled.33 Danskarna och norrmännen valde dock Margareta till 

regentinna. Författaren fortsätter att berätta om Margaretas väg till den svenska kronan, då 

hon var den enda som kunde rå sig på Albrekt. Vidare beskrivs Margaretas konflikt med 

Albrekt, som ska ha kallat Margareta för kung byxlös. Nästkommande rubrik har 

                                                 
30 Mellin (1845) s. 312 
31 Mellin (1845) s. 312 
32 Odhner (1899) 
33 Odhner (1899) s. 86 
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”Unionens Fullbordan” som titel. Här beskrivs hur de tre rikena behövde varandra i 

konflikterna mot Tyskland och hur Margareta var bra lämpad att genomföra detta enande.34 

Näst kommer kapitlet ”Margareta och Erik af Pommern” och beskriver likt Mellins bok 

vidare på Margaretas konflikt med de tyska Hansastäderna och Preussen, men hur hon 

sedan lyckades inta Stockholm. Odhner berättar att Margareta ska ha motiverat bildandet 

av unionen med att: 

De hvar för sig vore svaga med att de förenade skulle kunna bättre värna sin själfständighet 

och betyda något i världen. För att nå sitt mål måste hon först och främst grunda en ny, 

gemensam konungaätt i Norden.35 

Därför ska Margareta tidigt ha genomdrivit att Erik av Pommern blev vald till arvkonung 

i Norge och även Danmark och Sverige några år senare. Odhner skriver i samma kapitel 

om de politiska reformer som Margareta genomförde under hennes regeringstid, där hon 

utmanövrerade de högst uppsatta männen i Sverige.36 Under kapitlets sista underrubrik 

beskrivs hur Margareta under sina sita år lyckades återta tidigare av Tyskland ockuperade 

områden, däribland Gotland. Efter det ska Erik av Pommern börjat ta en större del i 

Unionens ledarskap och beskrivs som ”häftig och oklok”, medan Margareta ska ha försökt 

gå en fredlig väg när unionen skulle återta förlorade områden. Slutligen beskrivs hur 

Margareta omkommer i pesten ombord ett fartyg.37 

Drottning Kristina 

I Odhners lärobok nämns inte Drottning Kristina förrän hon uppnår myndighetsålder: 

Under det danska kriget inträdde drottning Kristinas myndighetsålder. På en riksdag i 

Stockholm nedlade förmyndarne sitt uppdrag, och den adertoniga drottningen öfvertog själf 

regeringen [..] Följd af stora förhoppningar, midt under segerjublet från tvenne lyckosamma 

krig fattade Kristina sin faders spira.38 

Efter detta korta stycke där Kristina omnämns återgår författaren att berätta om den 

westfaliska freden och hur Sverige såg ut som rike efter det att freden hade slutits. Inte 

heller här nämns Drottning Kristina, utan författaren väntar till kapitlet ”Kristinas inre 

                                                 
34 Odhner (1899) s. 87 
35 Odhner (1899) s. 89 
36 Odhner (1899) s. 89 
37 Odhner (1899) s. 91 
38 Odhner (1899) s. 223 
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styrelse och tronafsägelse”. Här beskriver Odhner Kristina som en ovanlig kvinna. Han 

beskriver hur hon hade ärvt sin moders ”oroliga själ och nyckfulla lynne” och menar att 

hon inte besatt ihärdighet och saknade allvar. Vidare berättas hur Kristina på ett slösaktigt 

sätt gav Adeln mer och mer privilegier eftersom hon ansåg sig behöva belöna deras bragder 

under kriget.39  

Nästkommande underrubrik behandlar tronföljden av Kristina, samt beskriver den oro som 

fanns kring att hon inte var gift och stod utan tronföljare. På grund av vad Odhner beskriver 

som Kristinas motvilja mot äktenskap ska hon i stället ha föreslagit att Karl Gustaf 

(blivande Karl X) som tronföljare. Vidare i samma stycke beskrivs några politiska reformer 

Kristina behandlade, samt hur hon emellertid tappade lusten att ägna sig åt sina 

”regeringsplikter” och i stället formade en kärlek för vetenskap och ”den andliga 

odlingen”. Bland annat ska Kristina ha upprättat gymnasier i Göteborg och Härnösand och 

omgett sig av forskare och kunniga män för att höja glansen av sitt hov.40 

Bokens sista stycke som behandlar Kristinas regeringsår har titeln ”De sista regeringsåren” 

och inleder med att berätta hur Kristina fattade tycke för katolicismen eftersom hon omgav 

sig med katolskt lärda män. Författaren menar att i och med detta visste Kristina med sig 

att hon inte kunde fortsätta sitta som drottning, varpå hon ska ha meddelat rådet att hon 

avsåg att avträda. För att dämpa sitt samvete skriver Odhner att Kristina sin sista tid ska 

ha: 

Kastat sig i ett tummel af nöjen och lustbarheter. Hon tröttnade vid regeringsbördan och lät 

slutligen allt gå i vind för våg; hennes frikostigheter öfvergick till ett gränslöst slöseri med 

statens medel, i det hon strödde omkring sig gåfvor och utmärkelser utan hejd och måtta.41 

Därpå ska Kristina ha insett sin olämplighet och förstått att hon bör avträda och överlämna 

spiran till ”en starkare hand.”, vilket hon gjorde på riksdagen i Uppsala 1654. Här beskriver 

Odhner hur publiken ser den sista av ”den frejdade Vasastammen” avträda tronen: ”Hon 

är dock den store Gustaf Adolfs dotter”, ska Oxenstierna ha suckat.42 Sista stycket i 

läroboken beskriver Kristinas resa till Rom, där hon i spanska Nederländerna ska ha avsagt 

                                                 
39 Odhner (1899) s. 229 
40 Odhner (1899) s. 230 
41 Odhner (1899) s. 231 
42 Odhner (1899) s. 231 
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sig den lutherska tron och efter att ha rest runt i Europa under några år, till slut ha slagit 

sig ned i ro i Rom, där hon slutligen avlider år 1689.43 

Drottning Ulrika Eleonora 

Odhner börjar sin berättelse av Drottning Ulrika Eleonora under kapitlet ”Frihetstiden”. 

Här beskrivs den arvstvist som fanns vad gällde Karl XII:s krona. De som hävdade sin rätt 

till arvet var Ulrika Eleonora – syster till Karl XII, samt Karl XII:s systerdotter, prins 

Fredrik. Odhner skriver att ingen av dessa kandidaters rätt till kronan var obestridlig 

eftersom arvslagarna kunde tolkas på olika sätt. Ulrika Eleonoras kröning ska ha skett 

brådskande. Hon förklarade för rådet att hon avsåg att krönas, varpå de ställde kravet att 

hon var tvungen att avsäga sig envåldsrätten. Denna rätt avsa sig Ulrika Eleonora när hon 

under en allmän riksdag först förklarade hur sin bror saknade naturlig arvinge, varpå hon 

blev vald till Drottning. Ulrika Eleonoras initiala regeringstid beskrivs som egenmäktig 

och nyckfull – hon ska nämligen haft svårt att anpassa sig till det nya styrelseskicket. 

Därför ska rådet ha önskat att Drottningen överlät kronan till sin make Karl Fredrik, vilket 

hon efter fredsförklaringarna gjorde år 1720. Därmed övergår Odhners lärobok till att 

behandla de resterande monarkerna i svensk historia.44 

Boken Svensk historia för gymnasiet är skriven av Sven Tunberg och Ernst Söderlund år 

1958 och representerar den tredje tidsindelningen (1950-talet) som denna undersökningen 

behandlar. Av bokens 437 sidor utgör ungefär tio sidor där de svenska regentinnorna 

omnämns. Även denna lärobok är kronologiskt upplagd och hanterar en tidsperiod som 

börjar ungefär 1500 f.kr och avslutas strax efter andra världskriget. 

Drottning Margareta 

Författarna inleder sin berättning om Drottning Margaretas verksamhetstid likt de andra 

böckerna – i samband med Albrekt av Mecklenburg. Den inledande texten är mycket 

kortfattad och berättar om Margaretas dåvarande ställning som dansk och norsk drottning 

samt hur hon senare även blev vald till svensk drottning och därmed enade de tre rikena. 

Den resterande berättelsen om Drottning Margareta sker i ett nytt kapitel: 

”Kalmarunionens tid 1389–1521”. Kapitlet inleds med att läsaren kan läsa om hur de 

                                                 
43 Odhner (1899) s. 231 
44 Odhner (1899) s. 305 
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nordiska länderna hade mycket gemensamt vad gäller språk, seder och 

levnadsförhållanden men också eftersom de högre uppsatta släktena i länderna hade enats 

genom äktenskap. Också det faktum att de alla tre hade Tyskland som gemensam fiende 

menar författarna tydde på att ett enande var aktuellt.45 Under rubriken ”Drottning 

Margaretas styrelse” beskrivs Margaretas ambitioner om att göra enandet av dessa länder 

bestående i alla tider vilket motiverade henne att hitta en gemensam kung som länderna 

var eniga om. Efter mötet i Kalmar kröntes Erik av Pommern till kung, där även ett 

dokument gällande unionen togs fram. En del politiska reformer nämns också i detta 

stycke, så som Margaretas ersättande av länsherrar, där fogdar som var styrda av 

regeringen i stället fick tillträda. Det som också var en av de enade faktorerna var också ett 

av de utrikespolitiska målen Margareta hade – att minska tyskt inflytande på de nordiska 

länderna. Detta menar författarna att hon skulle göra genom att föra krig och återerövra 

Slesvig – vilket författarna berättar att hon lyckades relativt bra med. Slutligen kan läsaren 

läsa om Margaretas död i pesten år 1412.46 

Drottning Kristina 

I lärobokens 151: a sida berättas hur Gustav Adolf endas efterlämnade sig ett barn – den 

sexåriga Kristina. Här beskrivs också hur det tillsattes en förmyndarstyrelse som leddes av 

Axel Oxenstierna som beskrivs som den verkliga riksföreståndaren över Sverige.  

Det beskrivs i boken hur Kristina hade uppfostrat som en manlig arvinge och hade utbildats 

intensivt i alla lärdomsgrenar. Kristina hade enligt boken inte svårt att anpassa sig till sitt 

nya ämbete och var redan innan myndig ålder närvarande på förmyndarstyrelsens möten. 

Efter beskrivs likt i de tidigare undersökta böckerna Kristinas brister: hon hade ärvt sin 

mors oroliga sinne och ett nyckfullt lynne. I ekonomiska frågor var drottningen helt 

ointresserad.47 I nästkommande stycke beskriver författarna hur Kristina försöker 

återvinna kronans makt mot adeln som gått förlorad under förmyndarrådet Boken beskriver 

också hur Kristina efter detta slösade mycket med kronans tillgångar när hon ämnade att 

belöna återvändande officerare eller andra högt uppsatta. Deras belöning gick ofta inte att 

betala ut i kapital, utan kom i stället i form av gods tidigare tillhörande kronan, vilket 

                                                 
45 Tunberg & Söderlund (1958) s.65 
46 Tunberg & Söderlund (1958) s.66 
47 Tunberg & Söderlund (1958) s.152 
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resulterade i att kronans intäkter minskade. Till slut beskrivs hur antalet adliga ätter ökade 

med 50 procent och ägde cirka 2/3 av landytan.48
 

När författarna når år 1650 berättas hur flera riksdagar hade blottlagt det missnöje som 

fanns bland de ofrälse stånden. Genom att lyckas tillsätta Karl Gustav som efterträdare 

lyckades Kristina dock förskjuta detta problem till nästa regent. Det beskrivs hur hon under 

början av 1650-talet genomgick en religiös kris delvis på grund av att hon omgav sig med 

katolskt upplärda män. När hon emellertid hade beslutat sig för att överge den lutheranska 

tron valde hon att lämna över kronan till Karl Gustav. Efter följer i boken ett kortare stycke 

som beskriver drottningens resa till Rom där hennes definitiva avsägelse av lutheransk tro 

är inkluderat.49  

Bokens sista stycke som nämner drottning Kristina har titeln ”Eftervärldens omdöme om 

drottning Kristina” och behandlar som titeln antyder, en samlad bild av olika uppfattningar 

av vem Kristina var. Här berättas att det faktum att Kristina valde att överge den religion 

som hennes far Gustav II Adolf gick i graven för är en vanlig invändning. Det beskrivs 

även hur senare utförd forskning har försökt finna svar på hennes handlingssätt, men att 

det råder mycket delad uppfattning kring hennes person.50 

Drottning Ulrika Eleonora 

Likt de tidigare undersökta böckerna nämner även författarna för Svensk historia för 

gymnasiet hur det fanns två egentliga kandidater till kronan när Karl XII hade gått bort.  

De skriver hur rådet omedelbart hyllade Ulrika Eleonora som drottning men också hur 

krigsbefälen endast skulle gå med på detta förslag på villkoret att hon avsa sig 

envåldsrätten.51 Det beskrivs hur denna eftergift skedde samt hur Ulrika Eleonora inför 

riksdagen först förklarade att ingen av kandidaterna hade någon egentlig arvsrätt följt av 

att hon av riksdagen blir vald. I sista delen av stycket beskrivs hur hon bara ett år efter sin 

kröning i stället lyckas få sin gemål Fredrik vald till kung.52 

                                                 
48 Tunberg & Söderlund (1958) s.154–155 
49 Tunberg & Söderlund (1958) s.157 
50 Tunberg & Söderlund (1958) s.158 
51 Tunberg & Söderlund (1958) s.214 
52 Tunberg & Söderlund (1958) s.215 
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Boken Perspektiv på historien är skriven av Hans, Lars och Örjan Nyström år 2011 och är 

anpassad till de nya styrdokumenten som framtogs i och med skolreformen som drevs 

igenom år 2011. Den behandlade boken är en särskild utgåva som kallas ”Plus”, vilket 

kortfattat innebär att läroboken har fler sidor och mer information i sig. Boken har totalt 

545 sidor, där totalt cirka två utgör information om de regentinnor denna undersökning 

behandlar. Läroboken är inte helt kronologiskt uppdelad likt de tidigare undersökta 

läroböckerna, utan behandlar istället nationalhistoria och internationell historia i olika 

delar av boken. Boken har också andra indelningar, så som källkritik och ideologier.53  

Drottning Margareta 

Drottning Margareta beskrivs i Perspektiv på historien under en sida, under rubriken 

”Kalmarunionen”. I boken beskrivs ett missnöje riktat mot dåvarande regenten i Sverige – 

Albrekt av Mecklenburg. Då ska svenskarna ha vänt sig till drottningen av Danmark och 

Norge, drottning Margareta. Hon beskrivs också som besläktad med den tidigare fördrivna 

kungen Magnus Eriksson, vilket hjälpte henne göra anspråk på den svenska tronen. Boken 

berättar hur Margareta besegrade Albrekts trupper och hur unionen bekräftades år 1397, 

där det beslutades att dessa tre länder alltid skulle höra samman.54 Den nämns att Erik av 

Pommern här blev utsedd till kung men att det i verklighet var Margareta som ledde 

unionen fram till hennes död 1412. Vidare i samma stycke beskrivs läget i Sverige, hur 

Europa var härjat av pesten, men utan att Margareta nämns. 

Drottning Kristina 

Drottning Kristina nämns väldigt översiktlig i läroboken under rubriken ”Adeln stärker sin 

makt” men har till sig också ett särskilt tilldelat blad. Det beskrivs i första delen hur 

Kristina bara var ett barn när Gustav II Adolf stupade och att Sverige under 12 år leddes 

av en förmyndarregering ledd av Axel Oxenstierna. Något senare i samma stycke beskrivs 

hur Kristina strödde gåvor kring sig till officerare och ämbetsmän, men också lät adeln att 

plocka ut skatt från bönderna som brukade deras mark.55 Det beskrivs ett missnöje bland 

borgare och bönder, men att det inte gick att åtgärda eftersom drottning Kristina inte stödde 

deras åsikter. 

                                                 
53 Nyström (2011)  
54 Nyström (2011) s. 111 
55 Nyström (2011) s. 168–169  



22 
 

När stycket är avslutat har författarna tilldelat Drottning Kristina en särskild sida där en 

kan läsa om hennes regeringstid. Texten är inramad och är inte en del av bokens 

kronologiska berättelse. Här beskrivs Kristina som tillhörande ”1600-talets mest gåtfulla 

och fascinerande personligheter”. Det berättas hur man vid hennes födsel förväxlade henne 

för en pojke och sköt salut 42 gånger, vilket man gjorde vid den tiden om en pojke var 

född. På det misstaget ska hennes far ha kommenterat: ”Hon blir slug med tiden, ty hon 

har bedragit oss alla.”.56 

Läroboken beskriver hur Kristina var välutbildad och tidigt tog avstånd från den 

traditionella kvinnorollen. Det beskrivs hur Kristina ska ha gått klädd i herrkläder, ägnas 

sig åt jakt och ridning. Författarna beskriver hur Kristina blev regerande drottning vid 18 

års ålder, då hon tog en mer central roll i rikets styrelse, men också hur hon var kulturellt 

intresserad och därför bad sina fältherrar att ta med sig kulturella föremål tillbaka till 

Sverige, så som böcker. Hur Kristina kom i kontakt med den katolska läran beskrivs också 

i stycket:  

Lärda män från hela Europa inbjöds till hovet och blev förvånade över hur bildad och kunnig 

Kristina var. På detta sätt kom också drottningen i kontakt med den katolska läran.57 

Slutligen beskrivs Kristinas abdikering, hur hon avgår i förmån till sin kusin Karl Gustav 

samt hur hon lämnar landet i ”högsta hemlighet”. Författarna menar att det var en stor vinst 

för katolicismen att få dottern till Gustav II Adolf att konvertera till katolicismen. I slutet 

av stycket nämns hur det fortfarande diskuteras i Kristinas tillvägagångsätt, där det råder 

olika meningar.58 

Drottning Ulrika Eleonora 

Drottning Ulrika Eleonora nämns endast i ett väldigt kort stycke i denna bok: 

Karl XII hade inga barn. Till efterträdare utsågs hans syster, Ulrika Eleonora, som 1720 

lämnade över kronan till sin make Fredrik I. Men efter Karl XII:s krig ansåg många att en 

stark kungamakt var farlig. För att bli accepterade måste kungaparet ge upp nästan all sin 

makt. Den så kallade frihetstiden (1719–1772) tog sin början.59 

                                                 
56 Nyström (2011) s. 170 
57 Nyström (2011) s.170 
58 Nyström (2011) s.170 
59 Nyström (2011) s.221 
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Lärobokens författare har i stället valt att beskriva vad som skedde under frihetstiden och 

riksrådets roll under den. 
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2.2. Bilden av drottning Margaretas personlighet 

Under detta stycke kommer undersökningen behandla den bilden av drottning Margareta 

som de undersökta läroböckerna försöker förmedla. Efter en redovisning av den bild som 

ges av varje enskild undersökt lärobok följer en sammanfattande del som behandlar den 

utveckling som skett i läroböckerna. 

 

Tidsperiod 1850-talet, Lärobok i Fäderneslandets historia (Mellin 1845) 

Mellin framställer i sin lärobok framför allt drottning Margareta som en drottning som trots 

de motsättningar som rådde. Bland annat beskrivs hur hon kallades ”Kung bracklös” av 

sin motståndare Albrekt samt hur han skickade en slipsten till henne för att förlöjliga 

henne. Efter detta beskriver författaren hur drottningen äntligen får sin revansch när hon 

paraderar Albrekt iklädd narrkåpa. I bokens inledande del av drottning Margaretas 

berättelse tycks en viss ”underdog-faktor” finnas med i författarens beskrivning av 

regentinnan. När författaren tydligare går in på Margaretas personlighet beskrivs hon som 

en mot sin far trotsig dotter, när hon i smyg reser till sin trolovade Håkan i Norge och 

dessutom smugglar ut denne i en säck på sin rygg när hennes far anländer. Mellin beskriver 

Margareta som en drottning, älskad i Danmark men värre omtyckt i Sverige. Ytterligare 

en bild av en drottning som favoriserade Danmark och Norge över Sverige framställs när 

författaren skriver hur Margareta rådde Erik av Pommern att ”föda sig med Sverige, kläda 

sig med Norrige och försvara sig med Danmark.”60   

 

Tidsperiod 1900-talet, Lärobok i fäderneslandets historia samt grunddragen af Norges 

och Danmarks historia för skolans högre klasser (Odhner 1899) 

I Odhners lärobok beskrivs drottning Margareta som en kvinna med höga ambitioner, om 

hur hon har en dröm att hennes och kung Håkans gemensamma son Olof ska bli vald till 

de tre nordiska ländernas gemensamme kung. Hon framställs som en mäktig kvinna, som 

är den enda person som kan rå sig på Albrekt. Även i denna bok beskrivs Margaretas 

revansch på Albrekt, när han hade kallat henne ”Kung Byxlös” men sedan blev 

tillfångatagen av henne. Framför allt beskriver Odhner Margareta som en enande faktor 

bland de nordiska länderna, som dessutom var mycket ”statsklok” och lämplig för detta. 

Hennes statsklokhet är en personlighetsfaktor som Odhner beskriver vidare när han 

berättar hur Margareta tidigt förstod att rikena behövde en gemensamt vald kung, vilket 

                                                 
60 Mellin (1845) s. 167 
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var därför hon genomdrev att Erik av Pommern blev vald i Kalmar. Hon beskrivs även ha 

utmanövrerat stormännen och stärkt kronans makt.61 Även Odhner beskriver Margareta 

som en drottning som framför allt var omtyckt av danskarna och inte nödvändigtvis 

svenskarna. Margareta framställs också som en drottning som var mer fredligt inställd än 

sin efterträdare. Odhner skriver hur Erik av Pommern var ”häftig och oklok” medan 

Margareta oftare valde en fredlig väg.62 

 

Tidsperiod 1950-talet, Svensk historia för gymnasiet (Tunberg & Söderlund 1958) 

Även i denna lärobok framställs Margareta som en kvinna med höga ambitioner och om 

hennes dröm att för alltid ena de tre nordiska länderna och att minska tyskt inflytande på 

dessa. Här beskrivs också hur hon insåg att det därför behövdes en gemensamt vald kung. 

Tunberg och Söderlund påvisar också Margaretas statsklokhet genom att berätta hur hon 

ersatte länsherrar med fogdar utan att skapa stora konflikter. Likt i Odhners lärobok 

berättar författarna hur Margareta lyckades bra med att återerövra Slesvig. 

 

Tidsperiod 2000-talet, Perspektiv på Historien (Nyström 2011) 

I den sista undersökta läroboken beskrivs inte drottningens personlighet särskilt nära. 

Drottningen framställs dock likt i de andra böckerna som en enande faktor i norden 

eftersom hon hade viss anspråksrätt på kronan i samtliga länder. Författarna berättar också 

hur Margareta var den egentliga regenten i unionen fram till hennes död.63 

 

Sammanfattning, bilden av Margareta 

Den bild som läsaren ges av dessa läroböcker är framför allt en stark kvinna med höga 

ambitioner som blir förverkligade. Bilden som ges under de två första böckerna beskriver 

en mycket handlingskraftig kvinna med en egen vilja som trotsar sin far och dessutom är 

stark nog att bära en fullvuxen karl i en säck på sin rygg. De tidigare böckerna beskriver 

också Margaretas revansch-berättelse på hennes motståndare Albrekt, medan det är 

någonting som utelämnas av de två senare böckerna. En genomgående trend verkar vara 

att beskriva Margareta som den enande faktorn i bildandet av Kalmarunionen, samt trycka 

på hennes list vad gäller statskunskap. Ytterligare en trend som tydligt märks i denna 

                                                 
61 Odhner (1899) s. 89 
62 Odhner (1899) s. 91 
63 Nyström (2011) s. 111 
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undersökning är hur beskrivningen av hennes person avtar något i varje ny undersökt 

tidsperiod.  

 

2.3. Bilden av drottning Kristinas personlighet 

Under detta stycke kommer undersökningen behandla den bilden av drottning Kristina som 

de undersökta läroböckerna försöker förmedla. Efter en redovisning av den bild som ges 

av varje enskild undersökt lärobok följer en sammanfattande del som behandlar den 

utveckling som skett i läroböckerna. 

 

Tidsperiod 1850-talet, Lärobok i Fäderneslandets historia (Mellin 1845) 

I Mellins lärobok beskrivs initialt hur Kristina blev fostrad av sin faster eftersom hennes 

mor visade sig vara olämplig. Här beskrivs också hur hon fortfarande välkomnade sin mor 

till Sverige när hon kom på besök, på ett högtidligt sätt. Kristina beskylls även i boken vara 

ansvarig för sin mors död när hon frångick lutheransk tro. Hon framställs även relativt 

tidigt som ivrig när de ska förhandla fred, vilket ledde till ofördelaktiga villkor. Mellin är 

dock tydlig med att erkänna Kristina som en människa med ”snille” men samtidigt hennes 

olämplighet för det ämbete hon ärvde. Detta framför allt för att hon enligt Mellin saknade 

”hjärtats godhet”, då hon var fåfäng individ och hade stor ärelystnad. Mellin fortsätter med 

att berätta hur Kristina var avundsjuk på Oxenstierna och hur hennes sinne var ”flyktigt” 

och hur hon fattade tycke för en rad olika män. Slutligen beskrivs hennes abdikering av 

Mellin som bedrövlig.64    

 

Tidsperiod 1900-talet, Lärobok i fäderneslandets historia samt grunddragen af Norges 

och Danmarks historia för skolans högre klasser (Odhner 1899) 

I Odhners lärobok framställs Kristina som en regentinna med höga förväntningar på sig 

med tanke på hennes fars bedrifter. Odhner beskriver Kristina som en ovanlig kvinna och 

tillskriver likt Mellin henne sin mors egenskaper som ”orolig själ och nyckfulla lynne” och 

hur hon saknar ihärdighet och allvar. Odhner fortsätter att berätta hur hon slösade med 

mycket av landets tillgångar samtidigt som hon var motvillig rådets önskemål att hon 

skulle gifta sig. Vidare beskrivs hur Kristina tappade intresset för regeringsplikterna. Dock 

tillskrivs Kristina några bedrifter i Odhners lärobok - han skriver hur Kristina hade fattat 

tycke för vetenskapen och därför grundade gymnasier. Slutligen framställer Odhner 

                                                 
64 Mellin (1845) s.252–265 
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Kristina som en olämplig regentinna när hon omgav sig med katolskt lärda individer i sitt 

hov, vilket hon själv ska ha insett och därför emellertid abdikerat. Den allmänna bilden 

författaren försöker förmedla av Kristina tycks vara vemodig, när han beskriver hur 

publiken vid hennes abdikering ser den sista av vasaätten avträda samt hur Oxenstierna 

suckar ”hon är dock den store Gustaf Adolfs dotter”.65  

 

Tidsperiod 1950-talet, Svensk historia för gymnasiet (Tunberg & Söderlund 1958) 

Tunberg och Söderlund har en något annan approach i den bild de försöker förmedla av 

drottning Kristina. Hon beskrivs inledande som en drottning som är väldigt skärpt, lik sin 

far och har ett stort kunskapsbegär. De beskriver hur hon blev uppfostrad som en man och 

att hennes utbildning var väldigt omfattande då hon vid tidig ålder fick medverka på rådets 

möten. Däremot beskriver Tunberg och Söderlund Kristina, likt de tidigare författarna som 

en kvinna som ärvt negativa egenskaper av sin mor och som helt saknade intresse för 

finanser. Väldigt olikt de andra författarna beskrivs i denna lärobok till en början en 

regentinna som försöker återvinna kronans makt mot adeln, en kvinna med viss 

handlingskraft. Strax följer dock ett stycke som i stället beskriver en slösande person som 

mer eller mindre delade ut gods till höger och vänster. Ur detta beskrivs en allmän bild i 

den tidens Sverige som var missnöjda med drottningen, framför allt de ofrälse ständerna.  

Slutligen beskrivs hur hon genomgår en religiös kris som slutar med att hon abdikerar. 

Olikt tidigare författare, sammanfattar Tunberg och Söderlund eftervärldens omdöme om 

Kristina, där de framhäver hur bilden av henne skiljer sig åt: att de finns de som hävdar att 

hon var en vårdslös regent som vanhedrade sin far, likt det finns de som beskriver henne 

som en förvirrad person och som istället har försökt utreda hennes personlighet i jakten på 

svar på hennes handlingar.66 

 

Tidsperiod 2000-talet, Perspektiv på Historien (Nyström 2011) 

I den sist behandlade läroboken beskrivs Kristinas person som i de andra läroböckerna - 

en slösande drottning som var illa omtyckt av borgare och bönder. Däremot fokuserar 

denna lärobok inte lika mycket på Kristinas slöseri, utan beskriver istället Kristina som en 

kvinna som redan vid födseln var olik de kvinnostereotyper som rådde på 1600-talet. Detta 

framför allt genom att beskriva hur hon ofta bar kläder avsedda för män, och kunde rida 

                                                 
65 Odhner (1899) s.215–231 
66 Tunberg & Söderlund (1958) s.151–158 
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lika länge på häst som andra män. Boken beskriver Kristina som en av ”1600-talets med 

gåtfulla och fascinerande personligheter”. Bilden som ges Kristina framställer också en 

högt utbildad kvinna som var mycket intresserad av kultur. Anledningen till detta 

framställs vara de män som Kristina bjöd in från hela Europa och som också framlyfte 

hennes intellekt. För att ytterligare framställa Kristina som en hemlighetsfull person 

beskrivs hur hon abdikerar och lämnar landet ”i största hemlighet”, samt hur det 

fortfarande råder skilda meningar kring vem hon var som person.67  

 

Sammanfattning, bilden av drottning Kristina 

I de två tidigare böckerna är bilden som läsaren ges egentligen genomgående negativ. 

Mellin beskriver framför allt en drottning som inte alls är lämpad att leda landet på grund 

av hennes avsaknad av ett gott hjärta och hennes slösaktiga beteende. Han tillskriver dock 

Kristina ett relativt högt intellekt. Även Odhner framställer Kristina som en olämplig 

regentinna, dock snarare eftersom hon hade börjat visa intresse för katolicismen. Det som 

huvudsakligen skiljer dessa två bilder som ges åt, är att Odhner även erkänner ett fåtal 

bedrifter Kristina genomförde, däribland grundandet av de två gymnasierna. Den 

tydligaste trenden i bilden som ges av läroböckerna är genomgående – Kristina var en 

person som slösade med mycket av landets tillgångar, vilket gjorde att hon var illa omtyckt 

av borgare och bönder. Det finns dock även en positiv bild som ges i alla läroböcker – 

Kristina var en välutbildad och intellektuellt begåvad person. De tidigare böckerna 

försöker dock i stället tillskriva dessa egenskaper hennes far och hävdar att de är medärvda. 

De två senare läroböckerna beskriver olikt de tidigare två, en kvinna som bröt mot 

dåvarande normer kring hur en kvinna skulle uppträda – att hon var uppfostrad som en 

manlig arvinge och ägnade sig åt saker som annars traditionellt var någonting män ägnade 

sig åt, så som jakt och ridning. Den stora skillnaden och också utvecklingen på den bild 

som ges är att ju senare läroboken är utgiven, desto mindre beskriver författarna hennes 

slöseri och ovarsamma personlighet, utan framhäver i stället mystiken bakom 

personligheten, att det är en fascinerande person vars handlingars motivation vi än idag 

inte är helt eniga om.  

2.4. Bilden av drottning Ulrika Eleonoras personlighet 

Under detta stycke kommer undersökningen behandla den bilden av drottning Ulrika 

Eleonora som de undersökta läroböckerna försöker förmedla. Efter en redovisning av den 

                                                 
67 Nyström (2011) s. 168–170 
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bild som ges av varje enskild undersökt lärobok följer en sammanfattande del som 

behandlar den utveckling som skett i läroböckerna. 

 

Tidsperiod 1850-talet, Lärobok i Fäderneslandets historia (Mellin 1845) 

I Mellins lärobok framställs Ulrika Eleonora näst intill oberörd hennes brors (Karl XII) 

död. Hennes person beskrivs som starkt favoriserad av råden som skulle tillsätta en ny 

drottning, detta eftersom hon gick med på att avsäga sig egenvåldsmakten. Hon beskrivs 

även som en av anledningarna till att svenska armén så hastigt träder ut Norge, vilket har 

förödande konsekvenser. När författaren ska beskriva Ulrika Eleonoras kröning, benämner 

han drottningen som inskränkt, att hennes krona är ”befläckad med sin broders blod” samt 

hur hon har orsakat landet ondo. Den bilden som ges Ulrika Eleonora i denna lärobok är 

genomgående negativ då det emellanåt verkar som att författaren försöker lägga Karl XII:s 

död på henne eller hennes samvete.68 

 

Tidsperiod 1900-talet, Lärobok i fäderneslandets historia samt grunddragen af Norges 

och Danmarks historia för skolans högre klasser (Odhner 1899) 

Odhner inleder sin beskrivning av Ulrika Eleonora genom att berätta att ingen av de 

kandidater som kandiderade för kronan hade någon egentlig rätt till den. Odhner beskriver 

inte drottningens personlighet särskilt ingående initialt, men tillskriver hennes gemål 

egenskaperna ”ung och oerfaren, svag och obeslutsam”. På så vis försöker författaren även 

påskriva Ulrika Eleonora dessa egenskaper, eftersom resultatet av hennes kröning blev att 

Fredrik blev kung. Drottningen beskrivs dock kortfattat som en ivrig person som väldigt 

skyndsamt ville krönas och som omedelbart gick med på rådets krav. Bilden av hennes 

regeringstid beskrivs som ”egenmäktig och nyckfull” då hon hade svårt att anpassa sig i 

början. Det är dock en blandad bild som Odhner förmedlar – i sista stycket beskriver han 

Ulrika Eleonora som en begåvad men samtidigt rättvis och patriotisk.69 

 

 

Tidsperiod 1950-talet, Svensk historia för gymnasiet (Tunberg & Söderlund 1958) 

Tunberg och Söderlund beskriver i sin lärobok en bild av Ulrika Eleonora som förvisso 

inte hade något tydligt anspråk på tronen, men som var väldigt populär bland 

                                                 
68 Mellin (1845) s. 312–314 
69 Odhner (1899) s. 300–305 
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rådsmedlemmarna. Vidare beskrivs en något mindre positivt inställd samling krigsbefäl 

som endast gick med på hennes kröning om hon avsade sig envåldsrätten. Läroboken ger 

ingen egentlig bild av vem Ulrika Eleonora var som person utan beskriver snarare 

händelsen kring förloppet. Dock beskrivs hur hon bara ett år senare avträder tronen, vilken 

eventuellt kan tyckas förmedla en bild av en drottning som egentligen inte var motiverad 

att regera, utan hellre satt i passagerarsätet.70 

 

Tidsperiod 2000-talet, Perspektiv på Historien (Nyström 2011) 

I den sist behandlade läroboken finns det inte nog material att förmedla en bild av 

regentinnan. Stycket som behandlar Ulrika Eleonora beskriver i endast en mening hur 

kungaparet fick ge upp nästan all sin makt, vilket utgjorde början på frihetstiden.71 

 

Sammanfattning 

Ulrika Eleonora är definitivt den drottning de undersöka läroboksförfattarna har intresserat 

sig minst utav. Med varje ny undersökt bok har informationen kring drottningen minskat 

avsevärt och därmed den bild som ges. Det tycks inte heller finnas någon egentlig 

utvecklingskurva kring den bild som beskriver henne. Dock tycks bilden av vem hon var 

som person ha förmildrats med tiden, då den första boken egentligen bara beskriver en 

elakartad regentinna som inte alls kunde mäta sig med sin bror och som dessutom i viss 

mån beskrivs bära en del av skulden till hans död. Odhner beskriver däremot visserligen 

också en oerfaren och initialt förvirrad regentinna, men erkänner henne också vara 

godhjärtad och hålla goda avsikter. Tunberg och Söderlund beskriver egentligen inte 

Ulrika Eleonoras person alls mer än att hon var omtyckt av rådet, medan Nyström inte 

intresserar sig alls för hennes personlighet. 

 

2.5. Neutralt förhållande till drottning Margareta 

Under detta stycke kommer undersökningen behandla själva författarnas åtskildring av 

drottning Margareta, där deras förhållningssätt står i centrum. Här påvisas huruvida 

författarna använder sig av ett värderande eller berättande språk 

 

 

                                                 
70 Tunberg & Söderlund (1958) s.214–215 
71 Nyström (2011) s.170 
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Tidsperiod 1850-talet, Lärobok i Fäderneslandets historia (Mellin 1845) 

Mellin använder inget särskilt objektivt språk i sin lärobok. Bland annat beskriver han 

Albrekts knektar som har ”rofgirighet”, vilken inte närmare beskrivs utan antags egentligen 

bara vara sann. Ofta heter det i texten att ”det berättas” eller liknande, när Mellin tillskriver 

regentinnorna egenskaper. Allmänt tenderar Mellin att tillskriva texten adjektiv som 

egentligen inte alls uppfyller någon annan mening än att ge läsaren en känsla: 

 

Hon ankom lycklig till Hall (numera Fredrikshall), där hennes gemål residerade, och blef med största 

kärlek emottagen.72 

 

Ovanstående är ett exempel på en text där Mellin har tillskrivit orden lycklig och kärlek 

för att inge läsaren en bild av att det här är en fin del av svensk historia. På så vis är Mellins 

berättande huvudsakligen värderande, dock objektivt på ett fåtal ställen.73 

 

Tidsperiod 1900-talet, Lärobok i fäderneslandets historia samt grunddragen af Norges 

och Danmarks historia för skolans högre klasser (Odhner 1899) 

Även Odhner berättar till stor del med ett värderande språk. Om än något högre objektivitet 

än Mellin, slänger även Odhner med ordval som får regentinnan att framstå som näst intill 

helgonlik. Odhner beskriver hur Margaretas ”anseende var så stort, att hon utan motstånds 

hyllades både i Danmark och Norge”, vilket en med ett källkritiskt sinne förmodligen kan 

påstå vara falskt – förmodligen mötte Margareta någon form av motstånd, trots att hon 

överlag var väldigt populär i dessa länder. Vidare berättar Odhner att ”ingen var bättre 

lämpad” än Margareta att leda dessa länder, när kanske en mer rimlig formulering hade 

varit ”Margareta var väldigt bra lämpad”. Genomgående märks att Odhner gärna lägger 

till värderande ord eller förskönar regentinnan för att framställa henne som den perfekta 

regentinnan.74 

 

Tidsperiod 1950-talet, Svensk historia för gymnasiet (Tunberg & Söderlund 1958) 

Tunberg och Söderlund förhåller sig avsevärt mer objektivt i sin lärobok än de tidigare två 

behandlade läroböckerna. Avsaknaden av värderande ord och extra inlagda adjektiv som 

beskriver känslor eller syftar att väcka en känsla hos läsaren är egentligen total. Som 

                                                 
72 Mellin (1845) s. 165 
73 Mellin (1845) s. 161–167 
74 Odhner (1899) s. 86–91 
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exempel, berättar boken istället för folkets uppskattning av just drottning Margareta, om 

de andra enande faktorerna så som nära besläktade stormän och en gemensam fiende i 

söder.75 

 

Tidsperiod 2000-talet, Perspektiv på Historien (Nyström 2011) 

Även Nyström har ett objektivt förhållningssätt i sin text. En bidragande faktor till detta är 

att drottning Margareta nämns under sex rader i läroboken. I stället för att berätta om 

drottningen Margareta, väljer författarna att beskriva händelseförloppet och vad 

Kalmarunionen innebar för Sverige och norden – vem Margareta var som person tycks inte 

vara lika viktigt.76 

 

Sammanfattning 

Efter undersökningen är det relativt tydligt att objektivitet inte var särskilt viktigt i tidigare 

läroböcker. Här försöker istället författarna fånga läsarens intresse med att beskriva känslor 

och framställa regentinnan som en intressant karaktär. De två senare läroböckerna tycks 

däremot ha tänkt väldigt mycket på sin objektivitet, då näst intill ingen värderande text 

förekommer alls i dessa böcker, tvärtom nämns knappt drottningen alls i den sist 

behandlade boken. 

2.6. Neutralt förhållande till drottning Kristina 

Under detta stycke kommer undersökningen behandla själva författarnas åtskildring av 

drottning Kristina, där deras förhållningssätt står i centrum. Här påvisas huruvida 

författarna använder sig av ett värderande eller berättande språk 

 

 

Tidsperiod 1850-talet, Lärobok i Fäderneslandets historia (Mellin 1845) 

Inte heller när det kommer till drottning Kristina förhåller sig Mellin särskilt objektivt i sin 

text. Han inleder med att beskriva en psykiskt sjuk änkedrottning som blir fråntagen sin 

dotter. Dottern (Kristina) beskylls senare i texten vara skyldig för hennes död eftersom hon 

frångick den lutheranska läran. Förmodligen fanns det fler bakomliggande orsaker till 

änkedrottningens död än att hennes dotter var trotsig. Mellin lägger en avsevärt större del 

av texten på att beskriva Axel Oxenstierna, även när drottning Kristina är krönt. Här 

                                                 
75 Tunberg & Söderlund (1958) s.65 
76 Nyberg (2011) s. 111 
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framgår det relativt tydligt att Mellin föredrar Oxenstiernas karaktär över Kristinas, vilket 

han låter gå ut över sin text. Vidare beskriver Mellin:  

Men henne fattades en egenskap, förutan hvilken ingen menniska, minsk en qvinna, eger 

värde. Hon saknade hjertats godhet. Hennes fåfänga och ärelystnad voro gränslösa och hade 

förhärdat hennes hjärta.77 

Här frångår författaren all form av objektivitet. Citatet är en värdering, där Mellin uttrycker 

sin åsikt att kvinnor saknar värde utan hjärtats godhet. Genomgående i Mellins text 

beskriver kan Kristina som en ostabil och opålitlig kvinna utan att egentligen alls beröra 

de bakomliggande orsakerna till detta.78 

 

Tidsperiod 1900-talet, Lärobok i fäderneslandets historia samt grunddragen af Norges 

och Danmarks historia för skolans högre klasser (Odhner 1899) 

Inte heller Odhner beskriver Kristina på ett särskilt objektivt sätt. Däremot är Odhner mer 

konsekvent i sitt värderande språk – han använder samma språk när han både hissar och 

sänker drottningen. Som exempel beskriver han Kristinas lätthet att lära sig som 

”förvånande” samtidigt som hon var uppvuxen ”i glansen af lysande segrar”. Just ordet 

”lysande” är återkommande i Odhners text, vilket kan anses vara ett värderande ord. 

Ytterligare ett exempel på ett stycke ur texten där Odhner använder sig av värderande text 

är när han beskriver hur publiken till Kristinas abdikering ser den sista av ”den frejdade 

Vasastammen” avträda tronen. I detta stycke framgår det relativt tydligt att Odhner 

försöker väcka läsarens känslor genom att anspela på framgångsrika tider med tidigare 

stora ledare som nu avslutades med vad som framställs vara ett fiasko.79 

 

Tidsperiod 1950-talet, Svensk historia för gymnasiet (Tunberg & Söderlund 1958) 

I denna text använder sig Tunberg och Söderlund av en något mer värderande text än när 

de berättar om drottning Margareta. Bland annat beskriver de hur hon ärvde Gustav II 

Adolfs ”lysande begåvning” i stället för att beskriva att hon hade lätt för sig att lära. 

Däremot uppföljer de detta med att Kristina själv ska ha påstått detta, vilket utgör en stor 

skillnad mellan denna text och texter från de två tidigare tidsperioderna. Det som gör att 

Tunberg och Söderlunds text fortfarande kan anses vara betydligt mer objektiv än Mellins 

och Odhners texter är att de backar upp sina påståenden med fakta. När de beskriver att 

                                                 
77 Mellin (1845) s. 264 
78 Mellin (1845) s. 252–265 
79 Odhner (1899) s. 215–231 
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Kristina slösade med kronans ägodelar beskriver de också hur adeln slutligen besitter 2/3 

av landets yta, samt ut antalet adliga ätter ökade med 50% under hennes regeringstid. Olikt 

de tidigare böckerna väljer också Tunberg & Söderlund att berätta att det fortfarande råder 

delad uppfattning kring Kristinas agerande.80 

 

Tidsperiod 2000-talet, Perspektiv på Historien (Nyström 2011) 

Likt när Nyström berättar om drottning Margareta, berättar han också om Kristina på ett 

objektivt sätt. Dock inleds det till drottning Kristina särskilt dedikerade stycket med att 

beskriva henne som en av ”1600-talets mest gåtfulla och fascinerande personligheter”, 

vilket kan tycka vara en tolkningsfråga. Likt Tunberg och Söderström är Nyberg noga att 

backa upp påståenden med fakta. Det beskrivs hur Kristina tog avstånd från den 

traditionella kvinnorollen, varpå de skriver att hon ibland bar herrkläder och ägnade sig åt 

jakt. På grund av textens korthet ges inte särskilt mycket utrymme för värderande text 

eftersom författaren måste vara väldigt sakliga för att få plats med så mycket information 

som möjligt. Precis som Tunberg och Söderlund, visar Nyström på hur det fortfarande 

diskuteras kring varför Kristina agerade som hon gjorde.81 

 

 

 

Sammanfattning 

Likt med den tidigare behandlade regenten drottning Margareta, framgår det tydligt att 

objektiviteten i texterna inte var lika viktig förr. Mellin använder genomgående i sin text 

ett värderande språk och låter dessutom sina personliga åsikter lysa igenom. Odhner 

använder sig också av ett värderande språk, men gör det konsekvent genom texten – oavsett 

vilken hans åsikt bär. De två senare böckerna har även här ett betydligt mer objektivt språk 

och ordval, dock inte helt fritt från värdering. Eventuellt är det regentinnan själv som är 

för fascinerande för att berätta på ett helt objektivt sätt. 

 

                                                 
80 Tunberg & Söderlund (1958) s.151–158 
81 Nyström (2011) s. 170 
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2.7. Neutralt förhållande till drottning Ulrika Eleonora 

Under detta stycke kommer undersökningen behandla själva författarnas åtskildring av 

drottning Ulrika Eleonora, där deras förhållningssätt står i centrum. Här påvisas huruvida 

författarna använder sig av ett värderande eller berättande språk 

 

Tidsperiod 1850-talet, Lärobok i Fäderneslandets historia (Mellin 1845) 

När Mellin slutligen ska låta sin lärobok berätta om drottning Ulrika Eleonora låter han 

även där texten använda ett kraftigt värderande språk. Han inleder med att beskriva hur 

Karl XII:s död inte tycks förvåna Ulrika Eleonora. Till detta påstående tillägger författaren 

ingenting, utan det är upp till läsaren att själv tolka vad Mellin insinuerar. Eventuellt menar 

författaren att drottningen hade medverkan i kungens död, vilket kan anses som ett väldigt 

värderande språk. Även orsaken till det faktum att Sverige väldigt hastigt avträder Norge 

tillskrivs Ulrika Eleonora, varpå ingen anledning ges alls. Ytterligare värderande, näst intill 

personliga angrepp följer i texten när Mellin beskriver Ulrika Eleonora som inskränkt och 

att hennes krona ”var befläckat med sin broders blod” samt att hon ådrog landet ondo, utan 

att mer konkret beskriva vad detta ”ondo” var. Genomgående märks det i texten att Mellin 

mer eller mindre avskyr Ulrika Eleonora och höll hennes bror Karl XII betydlig högre.82 

 

Tidsperiod 1900-talet, Lärobok i fäderneslandets historia samt grunddragen af Norges 

och Danmarks historia för skolans högre klasser (Odhner 1899) 

Likt de andra texter författade av Odhner, är inte heller texten om Ulrika Eleonora särskilt 

objektiv. Odhner backar visserligen upp vissa påståenden med fakta, så som hur ingen av 

kandidaterna hade rätt till kronan eftersom dåvarande lagstiftning var svårtolkad. Däremot 

är Odhner värderande i sitt språk när han presenterar Karl Fredrik och Fredrik, där han 

presenterar Karl Fredrik som ”ung och oerfaren, svag och obeslutsam”, medan Fredrik 

beskrivs som ”arbetande med kraft och klokhet för sin gemål”.  

Som tidigare i undersökningen har nämnt beskriver Odhner Ulrika Eleonoras initiala 

regeringstid som ”egenmäktig och nyckfull”. Till skillnad från tidigare påståenden av 

Odhner, väljer han här att följa upp det med att beskriva att detta var på grund av att hon 

hade svårt att anpassa sig till det nya styrelseskicket.83  

 

Tidsperiod 1950-talet, Svensk historia för gymnasiet (Tunberg & Söderlund 1958) 

                                                 
82 Mellin (1845) s. 312–314 
83 Odhner (1899) s. 300–305 
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Tunberg och Söderlund har även i denna text ett relativt objektivt språk. I undersökningen 

påkommer inga särskilt värderande ord, utan författarna berättar om händelseförloppet i 

sin helhet, om hur det till kronan fanns två kandidater, samt hur Ulrika Eleonora 

favoriserades av rådet eftersom hon angav att hon var villig att avsäga sig 

egenvåldsmakten. 84 

Tidsperiod 2000-talet, Perspektiv på Historien (Nyström 2011) 

Eftersom det endast är två meningar som benämner Ulrika Eleonora i denna lärobok ges 

inget utrymme för författarna att lägga in värderingar. I boken beskrivs endast hur Ulrika 

Eleonora inom ett år överlåter kronan till sin make.85 

 

Sammanfattning 

Även i undersökningen av hur Ulrika Eleonora framgår det att objektiviteten i språket är 

betydligt högre i de senare publicerade böckerna. Ännu tydligare blir det när Mellin näst 

intill angriper Ulrika Eleonoras på ett personligt plan och eventuellt anklagar henne för att 

vara delaktig i hennes brors död. Ännu en gång är det genomgående i undersökningen att 

de tidigare författarna gärna förmedlar en känsla till läsaren i sina texter, medan det för de 

två senare läroböckerna tycks vara viktigare att beskriva händelseförloppet sakligt. 

  

                                                 
84 Tunberg & Söderlund (1958) s.214 
85 Nyström (2011) s.221 
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Om någon tidsperiod ska utgöra en tid då läroböckerna genomgick en större förändring, 

tycks denna tidsperiod vara den tredje, nämligen den som avser läroböcker publicerade 

efter 1950. Här har så gott om alla detaljer kring drottningarna som inte är väsentliga för 

utvecklingsförloppet plockats bort, eller är jämfört med de tidigare läroböckerna ordentligt 

nedtrimmade - antingen i brist av intresse eller utrymme.  Inför undersökningen ställde jag 

mig frågan ”På vilket sätt framställs de undersökta monarkerna i läromedel för den 

undersökta tidsperioden?”. Det förenklade svaret på denna fråga blir ”väldigt varierande”. 

Även i samma lärobok tycks åtminstone de två tidigare författarna skriva på väldigt olika 

sätt beroende på vilken drottning det avser. Mellin berättar om Margareta på ett visserligen 

väldigt värderande sätt, men också på ett för läsaren intresseväckande sätt. Om Ulrika 

Eleonora skriver Mellin däremot näst intill på ett förolämpande sätt. Vad som dock tycks 

vara tydligt i undersökningen är följande: De tidigare böckerna avser att underhålla och 

fängsla läsaren samtidigt som de återger historien. Författarna till de två senare böckerna 

försöker emellertid i den mån det går att istället fokusera på orsak och konsekvens av 

handlingar och händelser. Detta kan eventuellt förklaras med att författare under den tiden 

de två tidigare verken är publicerade också var just underhållare. Allmänheten satt vid 

denna tid inte och tittade på sitt favoritprogram på Tv:n, eller lyssnade på musik. 

Underhållning från böcker hade förmodligen en betydligt större roll i den tidens Sverige 

än vad den har idag. På så vis tvingas författarna skriva på ett berättande sätt i texten och 

på så vis mer eller mindre skapa en saga. 

Den andra frågan jag ställde mig var ”På vilket sätt skiljer sig åtskildringen av dessa 

monarker sig åt i de undersökta läromedlen, jämfört med de andra kvinnliga monarkerna?”. 

Ett allmänt svar på detta är att drottning Margareta framstår som en av författarna betydligt 

mer populär drottning än de andra. Margareta framställs av de två tidigare författarna som 

en stark kvinna med goda egenskaper som verkade för enandet av norden, medan de andra 

blir relativt smutskastade. Skillnaden är dock inte lika tydlig när det gäller de senare 

läromedlen, då författarnas objektivitet innebär att de behandlar drottningarna på ett 

ungefär liknande sätt vad gäller upplägget i texten.  

3. Slutdiskussion 
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Ett annat sätt hur drottningarnas texter skiljer sig åt i de tidigare böckerna är att när det 

gäller Drottning Margareta, fokuserar författaren mycket mer på de handlingar Margareta 

utförde, medan när det gäller Kristina och Ulrika Eleonora läggs det mer fokus på deras 

personligheter. Kanske är det så att drottning Margareta genomförde mer intressanta 

handlingar och kanske är det så att drottning Kristinas personlighet kräver mycket fokus, 

men skillnaden är markant i dessa texter. 

Den tredje frågan jag ställde mig var ”Används ett värderande språk i beskrivningarna? 

Hur tar detta sig i så fall uttryck?”. Här är svaret emellertid inte lika svårt att formulera 

som i de tidigare frågorna: De två tidigare böckerna använder värderande språk medan de 

två senare använder ett beskrivande. Detta svar på frågan är nästan undantagsfritt ackurat 

där de två senare böckerna endast vid ett fåtal tillfällen kan tycket uttrycka sig värderande.  

För att återkoppla till tidigare forskning, berättade jag tidigare hur jag utefter det resultat 

Ammert kom fram till i sin undersökning Det osamtidigas samtidighet, historiemedvetande i 

svenska historiebrukböcker under hundra år86, förväntade mig att påkomma färre 

personligheter eftersom Ammert beskriver en trend där författare under 40-talet går från att 

berätta om intressanta personer, till att berätta om folkgrupper och samhällsklasser. Detta är 

någonting jag tycker mig kunna se även i min undersökning. Förvisso förekommer 

drottningarna vid namn i samtliga undersökta böcker, men personer som väldigt ingående 

beskrivs i de tidigare böckerna så som drottning Kristinas faster som uppfostrade henne, är helt 

frånvarande i de senare böckerna. Här fokuserar istället författarna på att berätta om 

bakomliggande ideologier och strukturer som driver händelseförloppet framåt. Detta är även 

någonting som Selander kommer fram till i undersökningen han bedriver i Lärobokskunskap.87
 

Här skriver också Selander hur de senare läroböckerna tenderar att innehålla mer 

ekonomihistoria. Detta är också någonting jag kan bekräfta i min undersökning. Bland annat 

beskrivs det betydligt utförligare i boken från den tredje tidsindelningen hur antalet adelsätter 

under drottning Kristinas ledning ökade med 50 procent samt hur de till slut ägde cirka 2/3 av 

landets yta. Slutligen, skriver Långström hur han i sin undersökning finner hur författarna till 

läroböckerna allt mindre genom tiden låter sin personliga prägel lysa igenom.88
 Detta var också 

                                                 
86 Ammert (2008) 
87 Selander (1988) 
88  Långström. (1997) s.231 
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någonting jag förväntade mig kunna påvisa i min undersökning, vilket tydligt framgår är fallet 

i min tredje frågeställning. 

Allmänt om de undersökta läroböckerna kan sägas att det tydligt märks att historieämnet i 

allmänhet har ändrats. Det utrymme svensk historia ges i undervisningen idag är markant 

mindre än för 100 år sedan. Detta har resulterat i att texterna kring drottningarna är kraftigt 

reducerade i kvantitet och i vissa fall näst intill obefintliga. 

Vidare forskning 

Som följd på denna forskning hade det eventuellt varit intressant att anlägga ett 

genushistoriskt perspektiv där en undersöker hur kvinnliga monarker har framställt jämfört 

med de manliga monarkerna. På så vis tror jag man ännu tydligare kan påvisa den 

förändring svenska läroböcker har genomgått. Det hade eventuellt också varit intressant 

att fortsätta denna studie med ett internationellt perspektiv, där en undersöker hur 

drottningar runt om i landet framställs i läromedel för deras respektive land och på så vis 

också undersöka skillnaden mellan olika utbildningskulturer. Det hade emellertid krävt en 

betydande större insats vad gäller översättning och materialinsamling.  
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