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Abstract 

The purpose of this essay is to take a historic look at how women and men are portrayed in war. I also 

want to try to shine a light on the common people that don’t belonged topsheet and how this has 

changed over time. To narrow my research down I have chosen to take a look at two wars, The Thirty 

Years' War and The First World War. This is a comparative study regarding how men and women are 

portrayed in educational material in the Swedish school system, which ranges from 1934 to 2018  

 

The questions I used in my study were; how has the different gender roles been portrayed throughout 

history and is there any change over time? How do common people get portrayed in the educational 

material belong to and is there any change over time? The results point towards men taking up a 

majority in the material that I have studied, but there seem to have been a change in time and that the 

change started to take place around 1980s, this also applies to the common people. In the material 

published in the 2000s you notice a change away from men and women in commanding positions such 

as kings, emperors and generals. My research has shown clear signs that both men and women from 

lower social classes takes up more room in the modern educational material used in the Swedish 

schools, and that gender roles has started to change.  
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Inledning 
 

Krig som en i första hand manlig angelägenhet är sannolikt en förklaring till att kvinnohistoriker inte förrän på 

1970- och 80-talet började ägna krigens historia ett större intresse. Mot slutet av 1980-talet kunde den finländska 

författaren Eva Isaksson optimistiskt konstatera att forskningen rörande kvinnor och militära system var ett 

expanderande forskningsfält. För åtminstone de nordiska länderna var dock denna uppgång endast tillfällig. Idag, 

tjugo år senare, stämmer hennes iakttagelse bättre.1  

Ovanstående citat kommer från historieprofessorn Maria Sjöbergs bok Kvinnor i fält: 1550–1850 som 

gavs ut 2008, och det var här mitt egentliga intresse började. Jag började med att titta på vad andra 

författare, utöver Sjöberg, har skrivit om kvinnor i fält, och här började mitt intresse skifta fokus. För 

sedan blev jag även nyfiken på hur den forskning som gjorts om detta återspeglas i våra läromedel och 

om man kan se någon förändring över tid i dem. När började denna förändring i så fall? Forskning 

kring kvinnor i fält är ett relativt nytt forskningsområde, då tidigare fokus varit framför allt på de 

manliga funktionerna i fält, skriver Sjöberg.2 Med utgångspunkt i Sjöbergs iakttagelse började jag 

också fundera på vilka män och kvinnor som varit representerade i läromedel i historia, till exempel 

om de bara tillhört det översta politiska skiktet och om det skett någon förändring över tid.  

Det finns skäl att inte bara anta att det har skett en förändring i hur kvinnor och män representeras i 

läroböcker från 1930-talet till idag. Det kan också finnas skillnader mellan olika krig i läroböcker från 

samma tid. När en sökning görs på internet med orden ”women+military” kan det ge tusentals 

träffar. Men oftast handlar det om undersökningar som berör krig under 1800- och 1900-talet. Därför 

har jag valt ut det trettioåriga kriget och första världskriget som representerar två stora krig från 1600-

talet respektive 1900-talet. En orsak till att krigen representeras olika kan vara att den genushistoriska 

forskning gällande det militära, fokuserat på kvinnors delaktighet i krig, skett i kombination 

med jämställdhetspolitik som berör modern tid.2 Det finns dock undantag, det finns de forskare, likt 

Sjöberg, som har forskat kring kvinnor i det militära och fokuserat på vad kvinnornas roller var i fält 

tidigare än 1800-talet och även hur äldre tiders kvinno- och mansroller framställts i efterhand, i vår 

tid. Det återstår dock att se om kvinnor i läroböckerna är mer närvarande i samband med första 

världskriget jämfört med det trettioåriga kriget, förutom den förändring som sker mellan läroböcker 

från 1930-talet och idag.  

Varför är det då vetenskaplig intressant att söka reda på mäns och kvinnors framställning över tid i 

läromedel för ämnet historia? Frågan kan låta konstig då kvinnor mer än ofta har hamnat i skymundan 

genom historien med argument som ”kvinnor var väldigt sällan med i några centrala delar av 

historien”. Men var de inte det? Kvinnor var kanske just det, med i centrala delar, men det är oftast de 

 
1 Sjöberg, Maria, Kvinnor i fält: 1550-1850, Gidlunds, Möklinta, 2008, s.11.  
2 Ibdi., 2008, s. 11. 
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manliga aktörerna det skrivs om. Den här studien tar inte ställning i frågan utan inriktar sig i stället på 

hur perspektivet på historia i allmänhet och krig i synnerhet har förändrats. För att förstå och belysa 

förändringarna anläggs både ett genus och klassperspektiv. Det sistnämnda klassperspektivet används 

för att visa i vilken utsträckning människor utan politiskt inflytande, det som i denna uppsats kallas 

”den enskilda, vardagliga människan”, kommer fram i läroböckerna. 

Syfte 

Den här studien ska undersöka hur kvinnor och män har framställts i trettioåriga kriget och första 

världskriget i läromedel för ämnet historia på gymnasiet från 1930-talet till idag. Syftet är att förstå 

hur mäns och kvinnors närvaro har förändrats över tid i läroböckernas skildringar av krig. För att 

tydliggöra skillnaderna i mäns och kvinnors närvaro i böckerna kommer studien också belysa vilken 

plats den så kallade enskilda, vardagliga människan har haft, samt om det har skett någon förändring 

över tid. Genom att belysa framställningar av två krig från olika tidsperioder kommer studien också 

belysa om detta påverkar representationen av män och kvinnor i läroböckerna. 

 

Frågeställningar  

1. Hur har kvinnor framställts i läromedlens skildringar av krigen? Vilka kvinnor har omnämnts 

och sker det någon förändring över tid? 

2. Hur har de manliga aktörerna framställts i läromedlens skildringar av krigen? Vilken plats och 

betydelse för krigen tilldelas de och sker det någon förändring över tid? 

3. Hur skildrar läromedlen den enskilda, vardagliga människan i samband med krigen? Vilken 

plats har de i framställningen och sker det någon förändring över tid? 
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Teoretisk utgångspunkt 

Den här studien tar sin teoretiska utgångspunkt i forskning om genus och klass. Den genusteoretiska 

ansatsen är inspirerad av historikern Yvonne Hirdman. Hon utvecklade sina teorier på 1980-talet, och 

dessa är idag etablerade inom framför allt svensk historieforskning. Begreppet genus, menar Hirdman, 

är ett mycket mer tillämpbart begrepp än kön, då det sistnämnda inom de olika vetenskaperna ofta blir 

förknippat med biologin. Där könsroll blir ofrånkomligt uppdelningen mellan kön, kön som i kropp, 

biologi, könsorgan, roll, och roll som i social /kulturell överbyggnad en konstruktion. Både den något 

klumpiga översättningen gender (socialt ”konstruerat” kön”) och könsroll ses som en enkel formel av 

komponenterna socialt och kön. Frågan Hirdman lyfter är vad som egentligen spelar roll är det könet 

eller är det rollen? Därför blir synen biologin förenklad genom att bestämma hur rollen formas. 

Inbyggt i denna finns också kultur som då blir ganska oproblematisk och enkel. Som att kultur skulle 

vara någon form av teaterstycke som man vid pausen bara kan byta roller med varandra. Frågan är om 

inte kulturfernissa ligger nära tillhands den populära synen på vad könsroller är, skriver Hirdman. 

Genus som ord ska därför ses som ett verktyg, skriver Hirdman, för att komma ifrån den olycksaliga 

uppspaltningen, som hon menar finns inbyggd som en grundsten i hela genustänkandet.3  

 

Genom att förstå genus som en social konstruktion försöker man sudda ut den hårda uppdelningen och 

få en förståelse som kommer förbi det motsatsförhållande som uppdelningen av kön/kropp innebär, 

skriver Hirdman. Genom att använda genus istället för ordet kön tar man bort den laddning som finns 

bakom ordet kön och därmed, skriver hon, gör det att man lättare kan tala om hur man talat och talar 

om kön.4 I den här studien kommer fokus att vara att utifrån läromedel från 1930-talet fram till idag se 

till hur genus gestaltas i dessa böcker och då utifrån både kvinnans och mannens roll, dock inte utifrån 

kön, det biologiska, utan utifrån genus. Fokus i studien kommer även vara den enskilda, vardagliga 

människan. Här har jag tagit hjälp av historikern Ulrika Holgersson och hennes bok Klass: 

Feministiska och kulturanalytiska perspektiv och av historiken Peter Englunds bok 1914 stridens 

skönhet och sorg. Englund skriver att hans bok handlar just om det ”infraordinära, det alldagliga och 

enkla, det som på sin höjd nämns i fotnoter och för det mesta inte ens där”.5 Det är alltså en 

beskrivning av hur kriget upplevdes av den enskilda individen, snarare än krigets övergripande 

händelseförlopp. Han har därmed valt att skriva om denna ”epokavgörande händelse”, men då utifrån 

dess minsta beståndsdelar, ”den enskilda människan och hennes upplevelser”.6 Det är efter Englunds 

inledande ord om den ”lilla människan”, den enkla och alldagliga som temat enskilda, vardagliga 

människan i den här uppsatsen har tagit sin form. 

 
3 Hirdman, Yvonne, Genus – om det stabilas föränderliga former, Liber, Malmö, 2001, s. 12-14 

4 Ibid., 2001, s.14-16. 

5 Englund, Peter, Stridens skönhet och sorg 1914 : första världskrigets inledande år i 68 korta kapitel, 1. utg., 

Natur & Kultur, Stockholm, 2014, s. 7. 
6 Ibid., 2014, s. 7. 
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Holgersson skriver om klass och att det finns en poäng i att se klass som något vi skapar genom våra 

kroppar och vårt språk.7 Även om fokus inte är vilken specifik klass författarna i läromedlen skriver 

om så finns det tydliga linjer mellan de manliga aktörerna och de enskilda, vardagliga människorna. 

Holgersson skriver också att klass blir, precis som genus, något vars exakta innehåll inte är bestämt på 

förhand, utan något som förändras och hela tiden byter skepnad. Hon skriver att klass istället kan 

definieras som social klassificering, men att man då kanske väljer ett annat begrepp, såsom social 

hierarkisering eller möjligen status. Det som är viktigt när vi pratar om klassbegreppet är att vi är 

medvetna om att det vi skildrar inte är hugget i sten. Här kan man likaledes dra paralleller till 

genusvetenskapen, där man talar om olikheternas dilemma. Med detta menar hon att precis som 

beträffande genus, så när vi beskriver olika socialt och kulturellt konstruerade skillnader, och då 

riskerar att ta dem för givna som eviga och oföränderliga, är det viktigt att uppmärksamma dess 

skillnader om vi vill kunna påverka och förändra dem.8 Med andra ord är klass både relaterat till 

kulturella, sociala, materiella och politiska förhållanden. Den har därmed också en nära koppling till 

genus som också påverkas av allt detta och det är en av orsakerna till att denna uppsats använder både 

ett genus- och klassperspektiv. I den här uppsatsen kommer klassperspektivet i första hand användas 

för att undersöka hur människor utan politiskt inflytande synliggörs i läroböckerna.  

 

Hirdman skriver att vid användning av ordet genus istället för kön så får man med så mycket mer än 

bara det biologiska, där kön lätt kan missförstås men där genus blir självklart. Begreppet genus är 

därför också behändigt att ha både för att förstå och kunna diskutera, att genus är något som täcker allt, 

inte bara vid kroppar utan också tankar kring kvinnligt/manligt där man och kvinna genomsyrar hela 

världen vad vi än har omkring oss så fyller det platser och situationer. Här blir begreppet genus 

tydligare än ”kön” och det lämnar inget utrymme för tvetydigheter.9  

 

Hirdman nämner tre olika formler som handlar om hur kvinnan etablerat sig i historien. Hon menar 

dock att de här formlerna har en viss förenkling för att kunna framtolka och sära på olika stereotypa 

tänkanden kring kön. Första formeln är A – icke A, detta är själva grundformeln där mannen är den 

som representerar A och kvinnan är icke A, den bortglömda och osynliga. Den andra formeln är A-a, 

även nämnd som enkönsmodellen, där mannen är fulländad och kvinnan är en ofullständig man, inte 

riktigt ”färdigbakad”, ett slags ”maskinfel” som har uppstått. Hirdman nämner dock att inom A-a så 

finns det flytande kategorier, där vissa kvinnor var mer stora A än lilla a och där vissa män var lilla a, 

exempel Drottning Kristina. Den sista formeln är A-B, där man framställer män och kvinnor som 

motsatser, även nämnd som tvåkönsmodell, där kvinnan och mannen är varandras motsatser. Under 

 
7 Holgersson, Ulrika, Klass: feministiska och kulturanalytiska perspektiv, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, 

s. 31-32. 
8 Ibid., 2011, s. 31-32. 
9 Hirdman, 2001, s. 16. 
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1800-talet kom det mer naturvetenskapligt positivistiska tänkandet fram, där den ständiga jämförelsen 

skedde. Formeln, där kvinnan var den sämre upplagan av mannen, där han ”genomsnittsmannen” och 

hon ”genomsnittskvinnan”, fanns i strävan efter att skapa stereo/norm/typer. Nu bekräftas kvinnan 

som den sämre upplagan, genom mängder av vetenskapliga och oomkullrunkeliga bevis. Hirdman 

skriver att det är här vi ser grundtemat för B, det grundtema som sedan Darwin tar vid, och där 

kvinnan och mannen redan från barnsben ska uppfostras på olika sätt. Där kvinnan ska förberedas för 

att bli mor och föda barn, vara den ljuva, tysta, blyga, ömsinta och den asexuella och där mannen 

sedan urminnes tider tränats för att jaga och slåss och har utvecklat redskap, vilket har krävt högre 

mentala egenskaper, såsom observation, förnuft, uppfinningsrikedom och fantasi.10  

 

I början av 1900-talet kom en bok som grundar sig på tanken om A-B formeln, som här var tillämpad i 

sin mest extrema fall och form, där kvinnan var kön och inget annat än just kön, skriver Hirdman. 

Författaren till denna bok var Otto Weiniger, som vann allmän aktning och beundran.  Dessa tankar, 

som lockade så många, hämtade inspiration från antiken och framöver, med hänvisning till Aristoteles, 

Platon, Kant, Darwin m.fl., skriver Hirdman. Kvinnan var helt behärskad av sin sexualitet, som hon 

ändå inte förstod, och kunde därmed heller inte tänka. Från Rousseau till Ellen Key fanns ständigt 

uttalat att B måste göras till en B. B i sin moderna form bör vara olika. Det innebär att B är en sorts 

borde-kvinna. Hon är formad och uttalad, en normfigur och inte bara en stereotyp, utan en idol.  De 

två variationerna av stereotypa kvinnligheter är den sämre/ofullgångna, a, och kontrasten B, som är 

totalt annorlunda. Detta innebär att vi skulle kunna leta efter de situationer där de olika typerna 

utvecklas, där a är den ständigt pånyttfödda i alla jämförelser och B är det som dyker upp i samtal där 

kvinnan och vilken hennes plats är och vad som är hennes väsen. Hirdman skriver att i dagens 

moderna samhälle skulle inte komiker kunna klara sig utan B. Den ofullgångna, sämre och lilla 

upplagan a är dock en pragmatisk schablon. Det är hon som spökar vid lönesättning och befordran, 

medan B är den verkliga idolen. Hirdman skriver att som modern kvinna på 2000-talet så framställs 

allt fler kvinnor som någon form av aB eller Ba. Det finns därför fortfarande en slags rädsla att skapa 

någon form av hybrid av B där alla blir olyckliga, där kvinnan för att accepteras börjar imitera dåligt 

manligt fungerande. Därmed riskerar man att fatta beslut som gör människan illa.11 Hirdman skriver 

om att kvinnan än i dag ofta uppfattas som en formel, om det så är B eller aB så finns den där. I den 

här studien kommer detta att tittas på i undersökningen, och om det är så att det går att se en 

förändring från den första boken på 1930-talet till den sista boken i nutid.  

 

Hirdman skriver att A dock är huvudperson i allt drama även om A ibland knappt syns och står 

bredvid tyst och orörlig och lyssnar till pratet om kvinnan. Kvinnoschablonerna som är nämnda ovan 

 
10 Hirdman, 2001, s. 26-37. 
11 Ibid., 2001, s. 41-44. 
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får större utrymme även i den här studien och den förklaring som Hirdman har kring detta är just att 

det är svårt att göra en parallellitet. Att skapa enkla hopklumpningar, stereotyper, att vara och värja sig 

mot etiketter och förbehålla sig en differentierad och mångfasetterad människa är lite en del av det 

manliga privilegiet, skriver Hirdman. A:s positiva valörer, skriver Hirdman, understryks tydligast 

genom att där kvinnan byggs upp av kropp = kött = materien = blodet = natur byggs det maskulina av 

virke som anses vara av finare sort, ande = själ = tankar = kultur.12 Men vid närmare titt, skriver hon, 

så ser vi även att mannen kan beskrivas och härledas till kropp, den manliga kroppen. Den skiljer sig 

dock extremt mycket då det här är musklerna, hårdheten, styrkan och den manliga vätskan som är 

byggstenarna i det maskulina. Men bilden av mannen har även den förändrats över tid. Där mannen 

skulle kunna dra värja och svepa ett stop i samma rörelse i början av 1700-talet skulle detta i slutet av 

1700-talet anses som tölpaktigt, skriver Hirdman, då det istället ansågs manligt att vara klok och 

måttlig.13 Även om läroböckerna för denna studie är gjorda på 1900-talet och 2000-talet, kommer jag 

att använda dessa formler som ett slags teoretiskt verktyg för att diskutera de manliga aktörerna och 

kvinnans framställning och närvaro över tid. Äldre tiders mans- och kvinnoroller kan leva kvar i vår 

tid och det heller inte orimligt att anta att läromedelsförfattarna i historia även har färgats av just äldre 

tiders ideal i sina framställningar. 

 

Metod 

Metoden som kommer att användas i den här studien är en kvalitativ textanalys av läromedel. Studiens 

fokus är att undersöka dels hur kvinnor och män har framställts samt om denna framställning 

förändras över tid i de två olika krigen, trettioåriga kriget och första världskriget i läromedel för ämnet 

historia. Eva Eggeby skriver i Gabriela Bjarne Larssons bok Forma historia: metodövningar att 

kvalitativ analys innebär att man läser texter genom att hitta vissa aspekter och att dessa sedan 

systematiseras för att sedan kunna dra olika slutsatser om dem.14  

I studien har jag gjort en tematisering med tre olika teman kvinnan, mannen och den enskilda, 

vardagliga människan. Dessa tre teman ses över tid i de olika läromedlen och är uppdelade efter de två 

krigen, trettioåriga kriget och första världskriget, för att på så sätt göra det lätt för läsaren att följa de 

olika krigen samt framställningarna i läromedlen.  

Eggeby skriver att om man systematiserar både våra frågor och våra svar så gör det att vi får en 

tydlighet i vår forskning för att på så sätt göra den så ändamålsenlig som möjligt. Att hoppa fram och 

tillbaka i de källor som studien grundar sig på är en självklarhet men det hjälper också om man redan 

innan bestämt vad det är för uppgifter som ska tittas på i varje källa. När man formar klassificeringar 

så sker det på olika sätt. Ibland faller det sig till exempel naturligt att titta på kvinnor och män, vilket 

 
12 Hirdman, 2001, s. 47-48 
13 Ibid., 2001, s. 50-51 
14 Bjarne Larsson, Gabriela (red.), Forma historia: metodövningar, Studentlitteratur, Lund, 2010 s.217-219 
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den här studien har gjort. Det är dock viktigt att om man bestämmer sig för olika klassificeringar så 

måste man förklara hur och varför man valt dessa. Självklart finns det vissa teman som är självklara 

och inte alltid behöver förklaras, då de är vedertagna i både forskning och i allmänhet. 15 

I den här studiens tre teman, kvinnan, mannen och den enskilda, vardagliga människan så är kvinnan 

och mannen som infaller under det som Eggeby menar är det självklara. Men för att ändå tydliggöra 

vad kvinnan och mannen innebär så kommer ett förtydligande här. Jag fokuserar på dels om de 

överhuvudtaget representeras (gäller i första hand kvinnor), dels hur de beskrivs med avseende på 

roller, arbete, utseende och makt. Till min hjälp har jag Hirdmans formler som presenterades ovan. Jag 

kommer dessutom att notera om läromedelsförfattarna själva problematiserar eller kommenterar 

genusaspekter i relation till krigen.  

När det gäller den enskilda, vardagliga människan, eftersom det är två helt skilda krig under två helt 

olika tidsepoker, är det viktigt att påpeka att i det här temat så handlar det mer om övergripande 

iakttagelser om männen och kvinnorna. Om de tillhörde antingen samhällets övre skikt och om de 

hade någon maktställning såsom kungar, befäl, drottningar, statsmän, adel och så vidare eller om de 

inte hade det, likt soldater, bönder, hemmafruar, arbetare och om det sker en förändring över tid i 

läromedlen. Jag kommer därmed inte göra en mer grundläggande klassanalys, utan i stället registrera 

övergripande mönster och förändringar i hur politiska eliter och människor utan politiskt inflytande 

representeras i läromedlen. Jag utgår också från läromedelsförfattarnas definitioner. Detta tar även 

historikern Anders Florén upp i Fråga det förflutna: en introduktion till modern historieforskning. Här 

skriver han att roll-, status- och klassuppdelningar ser olika ut över tid och olika i olika samhällen, 

vilket gör det möjligt att jämföra olika samhällsstrukturer över tid. Florén menar därför att det kan 

finnas vissa problem med att just jämföra roll, status och klass då det sätt på vilket forskare delar in 

samhällets individer också bestämde vilken typ av social rörelse som skulle studeras. Samtidigt 

påpekar han att det viktiga när man väljer metod är att det mäter och svarar på just det som 

frågeställningarna kräver.16 För att undvika alltför komplicerade jämförelser med hur olika 

grupperingar under 1600- och 1900-talet definieras har jag valt att ha en mer övergripande analys av 

klass där jag då valt att benämna de som inte tillhör någon politisk elit som i den här uppsatsen nämns 

under temat de enskilda, vardagliga människan, vilket är de människorna utan någon betydande makt 

eller inflytande.  

 

 

 
15 Bjarne Larsson, Gabriela (red.), 2010, s.218–219. 
16 Dahlgren, Stellan, Florén, Anders, Fråga det förflutna: en introduktion till modern historieforskning, 

Studentlitteratur, Lund, 1996. 
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Material och avgränsningar  

Källmaterialet har avgränsats till tolv olika läromedel i historia för gymnasiet mellan åren 1930 och 

2018. Det kommer att vara en bok för varje årtionde fram till 00-talet, där det är två böcker, samt 10-

talet där det är 3 böcker. Valet av att ta med fler böcker från 00- och 10-talet grundar sig på att jag 

även ville se om det skiljer sig, delvis efter lgr11, samt om böckerna efter lgr11 skiljer sig från 

varandra. De tidigare läromedlen är riktade till specifika årskurser och linjer, medan de på 90-talet är 

för A-kursen och de på 10-talet är för historia 1b-kurser (läromedel som är för högskoleinriktade 

program på gymnasiet). De äldre läromedlen är indelade i allmän historia och svenskhistoria. Här 

valde jag att fokusera på de läromedel som beskriver den allmänna historian och inte de som fokuserar 

på svenskhistoria. De läromedel som har fokus svenskhistoria är väldigt snäva, vilket kan tyckas 

självklart, då de endast fokuserar på just svenskhistoria och mitt undersökningsområde handlar om 

krig som utspelade sig antingen i Europa eller i hela världen. Därav valdes de böcker som handlar om 

endast Sverige bort. I de nyare läromedlen är både allmän och svenskhistoria med, vilket gjorde att jag 

i just det här fallet inte behövde göra ett urval utifrån de kriterierna. Detta är också en av 

anledningarna till att det finns fler böcker från 00- och 10-talet än från 1900-talet.  

De krig som har valts ut är det trettioåriga kriget samt första världskriget. Att dessa två krig har valts 

ut beror på att båda är stora krig som får stor uppmärksamhet i läromedlen samt att de utgör centrala 

delar av Europas historia under två skilda tidsperioder. Trettioåriga kriget är ett av de första och största 

krigen, där stora delar av Europas länder är inblandade. Trettioåriga kriget och första världskriget 

skördade stora mängder människoliv och i båda krigen fick kvinnan en framskjuten roll på 

hemmaplan, även om kvinnan och mannen efter trettioåriga kriget skulle komma tillbaka i sina gamla 

roller och att kvinnan efter första världskriget skulle få fler rättigheter och till slut även allmän rösträtt 

skulle införas.17 

 

Krigen skiljer sig åt i ganska många avseenden. Delvis så är Sverige inte är delaktigt i första 

världskriget på samma sätt som i trettioåriga kriget. Detta har jag haft i åtanke, dock så anser jag inte 

att det i sig är något problem, då denna studie inte lägger fokus på länderna utan istället på hur 

kvinnans och mannens roll i krigen beskrivs och framställs, samt hur kvinnan och mannens roll 

förändras över tid i läromedlen. 

 

 
17 Nationalencyklopedin, kvinnans historia:1500-1800-talet 

 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvinnans-historia#1500-1800 (hämtad 2019-09-27): 

Nationalencyklopedin, första världskriget: samhället förändras. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/f%C3%B6rsta-v%C3%A4rldskriget#samh%C3%A4llet-

f%C3%B6r%C3%A4ndras (hämtad 2019-09-27). 
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Tidigare forskning 

Forskningsfältet om läroböcker har vuxit kraftigt de senaste decennierna. Här kommer redovisas för 

några centrala studier som tangerar uppsatsens frågeställningar och som framför allt har en 

historiedidaktisk och genusvetenskaplig inriktning. Att spegla världen från 2011 är redigerad av 

universitetslektorn Niklas Ammert och innehåller en samling texter kring läromedlens betydelse både 

för elever och lärare där boken tar sin utgångspunkt i olika ämnesdiscipliner. Boken belyser tre olika 

delar med olika perspektiv på läromedel och läromedelsanalyser. En av texterna är skriven av Britt-

Marie Berg och handlar om ”Jämställdhet och kön i läromedlen”. Här skriver hon om historia och det 

fokus som läromedel i ämnet historia ofta har, där fokus egentligen ska vara könsneutrala 

benämningar men ofta handlar om krig, våld och död med modiga män, där män med hemlängtan och 

olycka får minimal plats i berättelserna. Hon skriver också att om man bortser från de insprängda 

delarna av jämställdhet, så är huvudtendensen i historieböckerna en överrepresentation av män och en 

underrepresentation av kvinnor och kvinnors villkor.18 Detta är något jag har haft användning av när 

jag studerat läromedlen och även i min analys. 

 

Det var en gång ett land – berättelser om svenskhet i historieläroböcker och elevers 

föreställningsvärldar är från 2012 och skriven av universitetslektorn Ingmarie Danielsson Malmros. I 

den här avhandlingen har Danielsson Malmros inriktat sig att titta på historieämnets existentiella 

dimensioner. Detta innebär att hon har tittat på vad det är eleverna anser att historieämnet betyder för 

dem och deras framtida liv och den inverkan historieämnet kan få på eleverna. I Danielsson Malmros 

avhandling undersöker hon vilka meningsskapande berättelser om Sverige och svenskhet som finns i 

historieläroböcker från 1930 till och med början av 2000-talet. Hon har även undersökt hur dessa har 

förändrats eller överförts över tid.19   

 

Jag har även använt mig av tidigare skriva uppsatser som har gett mig mycket inspiration och även 

material till studien. Den uppsatsen som jag har tagit efter mycket är Skildringar av kvinnor i 

läroböcker i historia från 1970-talet till 2000-talet från 2013 av Julia Romée Jannert där Jannert både 

har bidragit till att jag hittat läromedel från 70-talet och gett mig inspiration och hjälp med att utforma 

min teoretiska utgångspunkt. I sin sammanfattning kommer hon fram till att kvinnorna är färre än 

männen i läromedlen och att det gäller för både de nyare och de äldre böckerna. Hon skriver även att 

problemet inte bara är att de är få till antalet, utan att de dessutom framställs på ett ganska enkelspårigt 

 
18 Berge, Britt-Marie, ”Jämställdhet och kön”. I: Ammert, Niklas (red.), Att spegla världen: läromdelsstudier i 

teroi och praktik, Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 169. 
19 Danielsson Malmros, Ingmarie, Det var en gång ett land- [Elektronisk resurs] berättelser om svenskhet i 

historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar, Agering, Diss. Lund : Lunds universitet, 2012 s. 13-14. 
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och onyanserat sätt i såväl de äldre som de nyare böckerna. Hon skriver även om ”isolerade öar”, där 

kvinnorna på vissa ställen uppmärksammas genom ett fåtal meningar.20   

 

Jag har även använt mig en del av uppsatsen Kvinnor i historieämnet – en studie över läroböcker i 

ämnet historia på gymnasiet från 2007 av Maria Bellstrand och Jakob Bådagård. De har använt sig av 

Hirdmans teorier och givit mig ytterligare tips på vilket material och läromedel jag kan använda mig 

av i min studie. I sitt resultat drar de slutsatser liknande Jannerts, och även de tar upp skillnaden 

mellan männens och kvinnornas närvaro och konstaterar att kvinnan i stora delar av läromedlen är helt 

utesluten. De tar även upp begrepp som inte förklaras, men som hade kunnat analyseras mer, då de 

visar på att kvinnan inte heller i de nyare läromedlen får lika stort utrymme som männen. De påvisar 

att kvinnan får mer utrymme i nyare läromedel än i de tidigare, och de skriver att en tydlig ökning kan 

ses från 1980-talets läromedel. De anser dock att det finns brister i de nyare läroböcker från 2000-talet 

som de studerat, men att de ser en förändring och att det i nyare läromedel kanske kommer att ske 

ytterligare förändringar. Deras undersökningsmaterial sträcker sig från 1922 till 2005.21 

 

Skillnaden mellan min studie och tidigare studier är delvis vilket fokus studien har. I min studie har 

fokus varit att se till kvinno- och mansrollen under trettioåriga kriget och första världskriget. 

Dessutom sträcker sig mitt material in på 2010-talet, vilket de tidigare studierna inte gör. Tidigare 

studier har tittat på hela läromedel eller andra urval än de jag gjort. De beskriver delvis att kvinnan 

även i de nyare böckerna får mer plats, dock genom att de blir ”insprängda” i texten genom faktarutor 

och, som Jannert skriver, ”isolerade öar”. Min studie kommer att visa huruvida dessa trender är 

relevanta på 2010-talet och framåt och om det finns några skillnader även historiskt om man särskilt 

studerar två krig. Dessutom kommer det övergripande klassperspektivet visa om förändringar går hand 

i hand med hur andra grupper i samhället representeras. 

 
20 Jannert Romée, Julia, Skildringar av kvinnor i läroböcker i historia från 1970-talet till 2000-talet, Lund, 2013, 

s. 45.  
21 Bellstrand, Maria, Bådagård, Jakob, Kvinnor i historieämnet – en studie över läroböcker i ämnet historia på 

gymnasiet, Göteborg, 2007, s. 30–32. 
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Bakgrund 

Även om uppsatsen behandlar perioden 1930–2010 är det viktigt att ha en grundläggande kunskap om 

de två krig som källmaterialet, det vill säga läroböckerna, handlar om. I analysen kommer uppsatsen 

att genomgående hänvisa till dessa två krig. Nedanstående presentation syftar därför till att ge ett 

nödvändigt sammanhang som underlättar förståelsen av hur framställningar av män och kvinnor och 

deras klasstillhörighet har förändrats.   

 

Trettioåriga kriget 

Det krig som utspelade sig under den första halvan av 1600-talet i Europa kallas för det trettioåriga 

kriget. I ett tidigt skede framstår kriget som ett religionskrig mellan katoliker och protestanter. Under 

en löst vald kejsare samt flera hundra olika furstendömen, fria städer och hertigdömen utspelade sig 

kriget mellan dem som stod på den katolske kejsarens sida och de tyska territorialfurstarna, som 

erkände sig till protestantismen. Protestanterna bildade ett förbund, som kom att kallas den 

protestantiska unionen (Evangeliska unionen22), och katolikerna kom att bilda ett eget förbund, kallat 

den katolska ligan. Båda förbunden menade att det andra inte fick göra några som helst religiösa eller 

territoriella avancemang. Det skulle även bildas allianser där kejsaren Ferdinand II fick understöd av 

det spanska habsburgska huset.23  

 

I Danmark och Sverige var en viktig faktor för att gå med i kriget fruktan för kejserliga makten vid 

Östersjön.24 Man kan dela in kriget i fyra olika faser, den första fasen, 1618–1625, var inbördeskriget i 

Tjeckien mellan den katolska ligan och den protestantiska unionen, där katolikerna slutligen besegrade 

protestanterna. Den andra fasen var kriget mot Danmark, 1625–1629, och den danske kungen Kristian 

IV. Även här segrade katolikerna. 25 Sedan katolikerna vunnit full kontroll över Sydtyskland hade 

också kejsaren förstärkt sin makt med hjälp av den kejserliga arméns fältherre, Albrecht von 

Wallenstein. Wallenstein och kejsarens framgångar hade väckt oro även bland de katolska furstarna 

och de var obenägna att tillkännage en stark kejsarmakt. Efter att danskarna fick slå till reträtt och 

sluta fred med den kejserliga armén under ledning av Tilly dominerade nu katolikerna nästintill hela 

Tyskland. Detta öppnade även upp för kejsaren att genomföra planer på en centralisering och 

 
22 Nationalencyklopedin, trettioåriga kriget. 

http://www.ne.se.proxy.library.ju.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/trettioåriga-kriget (hämtad 2019-07-29). 
23 McKay, John P., A history of world societies, 9. ed., comb. ed., Bedford / St. Martinʼs, Boston, 2012 s. 494: 

Harrison, Dick, Arvidsson, Håkan & Jensen, Henrik, Tusen år i Europa Bd 3 1600-1800, Historiska media, 

Lund, 2001, s. 46, 48. 
24 Nationalencyklopedin, trettioåriga kriget, (hämtad 2019-07-29). 
25 McKay, John P, 2012, s. 494. 
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integration i tyska riket. Detta väckte dock motstånd och kejsaren var tvungen att avskeda 

Wallenstein.26   

 

Den tredje fasen, 1630–1635, är när den svenske kungen Gustav II Adolf landstiger i Tyskland för att 

hjälpa de tyska protestanterna. 27 Det var här det tyska kriget blev ett internationellt krig, både i 

samtidens och eftervärlden ögon.28 Den franska Cardinalen Richelieu hjälper den svenske kungen i 

hopp om att han ska lyckas försvaga det habsburgska huset i Europa. Gustav II Adolf vinner två 

viktiga slag innan han själv skulle bli dödligt skadad i strid. 29 Sverige segrade den dagen, 1932, men 

det kostade kungen hans liv. Motiven för det svenska krigsdeltagandet är flera. Framför allt så var det 

den kejserliga maktökningen i Nordtyskland och planer på en kejserlig flottbas vid Östersjökusten, 

som utgjorde ett allvarligt hot mot de svenska expansionsplanerna. Dess syfte var att dominera 

Östersjöområdet, och till detta kommer också den ideologiska faktorn in, religionspolitiken.30   

 

Den fjärde och sista fasen var den franska, 1635–1648. Richelieu var rädd att det habsburgska huset 

skulle återhämta sig efter den svenska kungens död och förklarade därmed krig mot Spanien samt 

skickade både ekonomiska och militära medel till Sverige, och till slut 1648 kom freden, skriver 

McKay.31 Tack vare Frankrikes inblandning och öppna deltagande i kriget mot Spanien så började 

kriget avta i kraft och slutligen såg kejsare Ferdinand III (som tagit över efter sin far) fred som enda 

lösningen.32      

 

Första världskriget 

Detta krig utspelar sig 1914–1918 mellan å ena sidan Österrike-Ungern och Tyskland 

(centralmakterna) och å andra sidan Ryssland, Frankrike och Storbritannien (trippelententen). Senare 

under kriget skulle även Osmanska riket och Bulgarien ansluta sig till centralmakterna och Serbien, 

Japan, Italien, Rumänien och USA ansluta sig till trippelententen. Krigsutbrottet skedde när den 

österrikiske tronföljaren Franz Ferdinand och hans fru mördades på öppen gata i Sarajevo. Mordet 

utfördes av Gavrilo Princip som var medlem i den serbiska organisationen Svarta handen, vilken hade 

förgreningar långt upp i den serbiska militär- och polisledningen. Tre veckor efter mordet inleddes den 

så kallade svarta veckan, då Österrike krävde att få medverka i den serbiska polisutredningen samt en 

intern serbisk uppgörelse mellan de Habsburgs fientliga kretsarna som en garanti mot likartade 

 
26 Nationalencyklopedin, trettioåriga kriget. (hämtad 2019-07-29): Harrison, Dick, Arvidsson, Håkan & Jensen, 

Henrik, 2001, s. 48. 
27 McKay, John P, 2012, s. 494. 
28 Harrison, Dick, Arvidsson, Håkan & Jensen, Henrik, 2001, s. 53. 
29 McKay, John P, 2012, s. 494. 
30 Nationalencyklopedin, trettioåriga kriget. (hämtad 2019-07-29). 
31 McKay, John P, 2012, s. 494. 
32 Nationalencyklopedin, trettioåriga kriget. (hämtad 2019-07-29). 

 



16 

 

händelser. Österrikarna allierade sig med Berlin utifall det skulle ske en större internationell konflikt. 

Serberna gick med på alla krav utom det förstnämnda, en österrikisk delaktighet i mordutredningen. 

Av omvärlden ansågs detta som tillfredställande. Dock hade både Österrike och Serbien börjat 

mobilisera trupper.33  

 

När väl kriget i Europa bröt ut så sattes planer som sedan länge varit förberedda i verket. Tyskarna 

hade sin Schlieffenplan som gick ut på att anfalla Belgien för att på så sätt gå den vägen in i Frankrike 

och fransmännen igångsatte sin plan XVII, som innebar en offensiv i Lothringen, Elsass och 

Ardennerna. Britterna överförde militärt stöd till fransmännen och österrikarna anföll Serbien och en 

stor offensiv mot ryska Polen. Ryssland anföll Ostpreussen och alla offensiva operationer 

misslyckades. Efter österrikarnas nederlag fick Tyskland redan från krigets början ett huvudansvar 

även på östfronten. Tack vare de inledande striderna och den offensiv som alla deltagande länder gjort, 

skapades ett dödläge i kriget. Det andra krigsåret skulle nu präglas av försök att försöka ta sig ur detta 

läge och på så sätt utvidga kriget.34 

 

På grund av den ryska revolutionen 1917 samt de tysk-österrikiska segrarna mot Ryssland så var 

ryssarna tvingade att sluta fred. Freden i öster gjorde att tyskarna nu kunde lägga all sin ekonomi på 

offensiven i västra Europa. 1917 går även USA in i kriget detta var en avgörande händelse i kriget. 

Den offensiv som tyskarna nu påbörjat efter freden med Ryssland hängde på om tyskarna skulle 

hinnan innan USA anslöt sig i Europa. Trots stora framgångar så inledde de allierade en motoffensiv 

som skulle pågå oavbrutet i flera månader fram tills tyskarna blev tvingade att underteckna 

vapenstillestånd. Trots att de vunnit strider i öst och trots att tyskarna stod på fransk mark så var de 

tvingade att begära fred. De allierades överlägsna materiella resurser hade till slut vunnit över 

tyskarnas knappa resurser.35 

 
33 Nationalencyklopedin, första världskriget. 
http://www.ne.se.proxy.library.ju.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/första-världskriget (hämtad 2019-07-29): 

Karlsson, Klas-Göran, Urkatastrofen: första världskrigets plats i den moderna historien, Atlantis, Stockholm, 

2014, s. 23. 
34 Nationalencyklopedin, första världskriget, (hämtad 2019-07-29). 
35 Ibid., (hämtad 2019-07-29). 
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Analys 

I analysen kommer endast årtalen när läromedlen är skrivna att skrivas ut, för att på så sätt göra det 

enklare för läsaren att följa den förändring som sker i läromedlen över tid samt för att läromedlen ofta 

har fler än en författare, där det i läromedlen inte står vem som är författare för varje text/kapitel. 

Genom att skriva ut endast årtalet kortas även texterna ner då titlarna på läromedlen ofta är långa. 

Analysen är uppdelat i de två olika krigen, trettioåriga kriget och första världskriget. Vid varje krig har 

de olika tematiseringarna (Kvinnan, mannen och den enskilda, vardagliga människan.) strukturerat 

framställningen.  

 

Trettioåriga kriget 

Kvinnan över tid 

I läromedlen från 193436, 4137, 5638, 6539, 8640 nämner författarna ingenting om kvinnor under det 

trettioåriga kriget. Kvinnans roll och närvaro i de första läromedlen är mer eller mindre bortglömd, likt 

den ”A – icke A”- formel som Hirdman skriver om där kvinnan är icke A, den bortglömda och 

osynliga. I läromedlen från 1934, -41, -56 och -86 som handlar om trettioåriga kriget så är kvinnan 

just det, bortglömd och osynlig. I läromedel från 1976 nämns det kort om de kvinnor som blev 

våldförda av soldater under kriget, dock nämns det bara kort och via en bild där två män håller om en 

kvinna.41 Författarna skriver att soldaterna våldförde sig på kvinnor under trettioåriga kriget, samt att 

vi på bilden kan se en kvinna som hålls fast av två män. Detta kan tänkas vara obetydligt, men ändock 

finns kvinnan med i läromedlet från -76, vilket hon inte gör varken i de tidigare läromedlen eller i det 

från -86. Dock är hon endast med som offer och inte som en aktör som är där för att fylla en funktion, 

såsom att se till att hushållet fungerar när männen är i fält eller närvarande i trossen för att hjälpa sjuka 

och sårade.  

 

I läromedlet från 1996 nämns drottning Kristina och hennes roll efter det att Gustav II Adolf stupar. 

De skriver också om hennes roll i att försöka vara en motvikt mot Oxenstiernorna så att hon på så sätt 

kunde bedriva en politik oberoende av dem och deras högadliga krets. De skriver också att hon inte 

 
36 Falk, Erik & Jacobson, Gustaf, Lärobok i allmän historia för gymnasiet. Nya tiden, 2., nästan oförändrade 

uppl., Norstedt, Stockholm, 1934. 
37 Jacobson, Gustaf & Söderlund, Ernst, Lärobok i allmän historia för gymnasiet / av Gustaf Jacobson, Ernst 
Söderlund, 4., omarb. uppl., Sv. bokförl. (Norstedt, Stockholm, 1941. 
38 Söderlund, Ernst & Seth, Ivar, Allmän historia för gymnasiet, Svenska bokförlaget (Bonnier), Stockholm, 

1956. 
39 Bäcklin, Martin (red.), Historia för gymnasiet: allmän och nordisk historia efter år 1000, 3. uppl., Almqvist & 

Wiksell, Stockholm, 1965. 
40 Bergström, Börje, Hans Almgren, and Arne Löwgren. Alla Tiders Historia. Grundbok I Historia För 

Gymnasieskolans Humanistiska Och Samhällsvetenskapliga Linjer. 3. Uppl.. ed. Stockholm: LiberLäromedel, 

1986.   
41 Hildingson, Lars (red.), Fyra epoker: lärobok i historia för gymnasieskolan: 3- och 4-årig linje åk 1, [Ny 

uppl., ny tr.], Natur och kultur, Stockholm, 1976[1972]. 
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ville gifta sig men att hon försökte trygga arvkungadömet genom att försöka få sin kusin accepterad 

som rikets arvfurste. Hon fick sin vilja igenom och författarna skriver att mycket handlade nog om att 

hon ville lösa tronföljden för att senare kunna abdikera.42 Detta nämns bara kort och det går att dra en 

parallell här till Hirdmans formel med A-B där kvinnan är B och motsatsen till mannen. Där hon dels 

inte ville gifta sig, dels ville se till så att en av hennes manliga släktingar istället fick överta 

tronföljden. Detta är intressant att man väljer att lyfta, inte det att det inte är korrekt, men valet av 

fakta här anser jag gör att man får en tydlig bild av Hirdmans B-formel. Det problematiseras inte alls 

kring den styrka man måste haft som kvinna om man dels var tronarvinge, dels ville abdikera och ta 

till sig en helt annan religion.  

 

Läromedlet från 2002 tar upp drottning Kristina och hur gammal hon var när Gustav II Adolf stupade. 

I läromedlet visas även en bild på en kvinna som plöjer jord. Författarna skriver då att soldathustrun 

fick ta över jordbruket när mannen var i krig. Plöja var en av de tyngre arbetsuppgifterna även om 

oron kring vad som hänt mannen eller barnens far oftast kunde vara värre, skriver författarna.43 I 

2002:s läromedel börjar kvinnan få allt mer plats, även om den fortfarande är begränsad till mindre 

tillägg till en framställning som alltjämt har män i fokus. Det nämns till exempel att kvinnan fick ta 

över mansrollen i hemmet efter att männen for ut i strid. Även här kan man dra paralleller med 

Hirdmans teori och formeln A-a där kvinnan från början var ”obakad”, men blev tvingad att på grund 

av omständigheterna ta över den roll mannen tidigare haft, eftersom männen var tvingade ut i fält. 

Intressant är dock att 2002:s läromedel är den första boken som faktiskt tar upp kvinnans roll på 

hemmaplan när männen drog ut i fält. Det visar en förändring i hur män och kvinnor representeras i 

samband med millennieskiftet. Tendensen stärks ytterligare i läroböckerna 2007, 2011 och 2018. 

 

En rubrik i läromedlet från 2007 har namnet Änkornas land. Under denna rubrik står det om de 

utskrivningar av soldater som drabbade kvinnorna då de nu stod utan män. Kvinnorna var nu tvungna 

att både sköta jordbruket ensamma samt ta hand om barnen vilket innebar att kvinnorna fick slita 

obeskrivligt mycket. Flera kvinnor nämns vid namn i läromedlet, Gunilla i Andersvattnet ensam med 

tre små barn, Anna Klinten med fyra barn, Sara i Ultervattnet med tre barn, och så fortsätter det i en 

lång förfärande rad av kvinnor, skriver författarna. En kvinna som drabbades extra hårt var Malin i 

Norum, hon var gift med Sven Nilsson, som efter att han dragit ut i kriget inte hördes av mer, skriver 

författarna.44 I läromedlet från 2007 börjar kvinnor få en större plats genom att man för första gången 

sätter namn på de kvinnor som blev kvar när männen drog ut i fält. Kvinnorna blir till individer, som 

faktiskt spelar en aktiv roll i kriget och dess händelseutveckling. Läromedelsförfattarna personifierar 

 
42 Bergström, Börje, Löwgren, Arne & Almgren, Hans, Alla tiders historia: A : grundbok för gymnasiets A-kurs, 

1. uppl., Gleerup, Malmö, 1996, s. 114.  
43 Almgren, Hans, Arne Löwgren, and Börje Bergström. Alla Tiders Historia Maxi. 1. Uppl..ed. 2002.  
44 Öhman, Christer, Sekvens Historia. A, 1. uppl., Natur och kultur, Stockholm, 2007, s. 136. 
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kvinnorna på ett sätt som man inte gjort i tidigare läromedel. Det sker dock ingen problematisering om 

själva kvinnorollen i läroboken, det vill säga kommentarer kring att kvinnorna överskrider en 

traditionell roll genom att de blir ensamförsörjare för hushållen. Den traditionella kvinnorollen som 

omhändertagande kommer däremot tydligt fram när sjukdomar tas upp. I en bildtext står det att 

sjukdomar härjade i förläggningen och man kan se på bilden att det ligger flera män i sjuksängar och 

vid dessa kan man se en kvinna stå och sköta om en av männen.45  

 

I läromedlet från 2011, skriver författarna om drottning Kristina som en av 1600-talet mest gåtfulla 

personer. Redan vid födseln så gjordes ett tvetydigt intryck då man först trodde att hon var en pojke, 

men när man sedan upptäckte att det var en flicka så ska Gustav II Adolf ha sagt att ”Hon blir slug 

med tiden, ty hon har bedragit oss alla”. Kristina ska ha fått en gedigen utbildning, som var väldigt 

ovanligt för kvinnor vid den här tiden, och hon ska redan som barn ha utmärkt sig som vetgirig och 

självständig, skriver författarna.46 I det här läromedlet är det första gången som man börjar 

problematisera kvinnorollen och framställningen av kvinnan. Med andra ord är kvinnorna inte bara 

mer utförligt representerade, utan det går det också att utläsa ett slags genusmedvetenhet i läroboken. 

Det kan ha att göra med att boken är skriven efter lgr11 och att kvinnor där belyses i det centrala 

innehållet.  I modernare forskning har vissa historiker påtalat hur kvinnor i adeln nu ska ha trätt fram i 

mer framskjutna roller, skriver författarna i läromedlet från 2011.47 När männen var i fält fick de ta 

över rollen som familjeöverhuvud och styra jordegendomarna, men någon varaktig förändring av 

könsmaktsordningen efter kriget rörde det sig inte om. Kriget stod högt i makt och kvinnan förblev 

underordnad. Kvinnor blev ett överskott, skriver författarna, då dödligheten i fält var så hög. Detta 

medförde ett problem då det nu fanns fler unga kvinnor än män att gifta sig med, i ett samhälle som 

byggde på att man gifte sig för att sedan få ta över en gård och genom detta få status och försörjning.48 

Även här tydliggör författarna till läromedlet de mans- och kvinnoroller som existerade och de visar 

en medvetenhet kring dessa genom att de beskriver hur de förändras över tiden.  

 

I läromedlet från 2017 tar författarna upp de personer som följde med i trossen och att en stor del av 

dem var kvinnor. Det var kvinnor som följde med i trossen för att ha ansvaret för arméns tvätt, 

matlagning, sjukvård, barnanpassning, prostitution och marketenteri (form av försäljning av mat och 

dryck) men de skriver också att kvinnorna även kunde vara delaktiga i de plundringar som skedde för 

att hjälpa till att försörja armén.49 Författarna skriver om två kvinnor, den ena vid namn Agneta Horn, 

 
45 Öhman, Christer, 2007, s. 137. 
46 Nyström, Hans, Nyström, Lars, and Nyström, Örjan. Perspektiv På Historien. 1b. 1. Uppl..ed. 

Malmö: Gleerup, 2011, s. 142.  
47 Nyström, Hans, Nyström, Lars, and Nyström, Örjan, 2011, s. 144. 
48 Ibid., 2011, s. 145–146.  
49 Ericsson, Niklas, and Magnus Hansson. Samband Historia. Andra Upplagan. ed. 2017, s.216, 256. 
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som likt sin mor följde med sin man i krigstjänstgöring. Men som adelskvinna samt befälshustru 

färdades hon med vagn och slapp både marscher och packning. Författarna skriver också att hennes 

dagbok finns bevarad och kan berätta om både hennes familjeliv och att hon var en både självständig 

och stark kvinna. Den andra kvinnan som författarna skriver om är Anna Margareta Haugwits som, 

efter att hennes hemstad plundrades och hon blev föräldralös, gifte sig med en svensk generalmajor.50 I 

det här läromedlet får kvinnan en framträdande roll och nu inte bara som familjeförsörjare hemma, 

utan här tillkommer ett nytt fokus på kvinnor som följde med i trossen och det arbete de lade ner för 

att få hela det militära maskineriet att fungera. Det är tydligt att man här får in en form av den ”aB-

formel”, som Hirdman skriver om, där kvinnan faktiskt i läroboken tilldelas en betydande roll i kriget. 

Hon är inte bara den som är hemma och väntar på sin man när han är i fält, utan hon också är med i 

fält och tar samma risker som mannen. Författarna nämner även två kvinnor vid namn och belyser 

dem dessutom som starka kvinnor i framträdande roller. Dock är de adelskvinnor, men det intressanta 

är att kvinnor nu också representeras som delaktiga i kriget och är integrerade på ett mer självklart sätt 

i framställningen, jämfört med tidigare läromedel.  

 

Då många män blev utskrivna till den svenska armén och detta ansågs vara en dödsdom blev det ett 

överflöd av kvinnor i samhället. De kvinnor som var kvar och inte följde med i trossen fick ta över 

arbetet som tidigare hade skötts av männen, de fick ansvara både över gårdens ekonomi och vid 

förekommande fall tjänstefolket. Den svenska staten hade ett intresse att i första hand inte skriva ut 

familjefäder och de som skrevs ut hade rätten att ta med sin familj i fält, skriver författarna.51  

 

I läromedlet från 2018 nämner författarna kort om drottning Kristina och att hon var Gustav II Adolfs 

tronföljare men då hon bara var 6 år när kungen dog sattes en förmyndarregering in som skulle styra 

landet fram till dess att hon blev 18 år. Drottning Kristina var mycket beläst och hennes främsta 

intressen var vetenskap och kultur, skriver författarna. Att krig drabbar flera miljoner människor och i 

första hand handlar om sorg och lidande är självklart och för kvinnorna betydde det även förlust av 

både bröder, söner och män, som antingen var försvunna, skadade eller döda. Men även kvinnor 

drabbades, precis som männen, av förnedring, tortyr och våldtäkter. Författarna skriver även om de 

kvinnor som var med armén i trossen. Kvinnor som följde med i trossen skötte bland annat tvätt, vård 

av sårade och mat, och ofta fanns även barn med där, skriver författarna. Kvinnors roll bakom fronten 

glöms lätt bort, skriver författarna, även om de var avgörande både för landet och för kvinnors egen 

ställning i samhället.52   

 

 
50 Ericsson, Niklas, and Magnus Hansson. 2017, s.257, 259.  
51 Ibid., 2017, s. 258–259. 
52 Långström, Sture, Ader, Weronica, Ededal, Ingvar & Hedenborg, Susanna, Historia 1b: den lilla människan 

och de stora sammanhangen (inklusive Historia 1a2), Upplaga 2, Studentlitteratur AB, Lund, 2018. s. 125, 170. 
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Mannen över tid 

I läromedlet från 1934 nämns ett antal olika män och deras bedrifter. Maximilian av Bayern, kejsarna 

Rudolf II och Ferdinand II beskrivs som de mäktigaste furstarna samt de som är ivrigast att sprida den 

katolska läran.53 Även i läromedlet från 1941 nämner man både Ferdinand II och Maximilian av 

Bayern. Författarna skriver dock här att det är Maximilian av Bayern som är den framstående 

katoliken av furstarna och att Ferdinand II var den fanatiske. De skriver också att Maximilian av 

Bayern fick Böhmen av kejsaren när den böhmiske kungen flydde.54 I läromedlet från 1956 skiljer sig 

inte texten nämnvärt från det som står i 1941:s läromedel. Boken lyfter dock inte värdeorden kring 

fanatisk eller framstående.55 I de tidiga läromedlen nämns männen utifrån sina bedrifter. Stort fokus 

sätts på Maximilian och kejsare Ferdinand II, då dessa män var de som var ivrigast att sprida den 

katolska läran. I läromedlet från 1941 använder man ord som fanatisk när man skriver om Ferdinand 

II. I läromedlet från 1965 skriver författarna att Maximilian av Bayern var den mest framstående av 

tidens furstar. Likt de andra läromedlen nämns Ferdinand II som en fanatisk katolik.56 Enligt 

läromedlet från 1976 var kejsare Ferdinand II en ivrig katolik.57 I läromedlet från 1996 så nämns inga 

av de ovanstående männen.58 I de första läromedlen benämns männen med olika begrepp, så som 

Ferdinand II som fanatisk och Maximilian som den mest framstående, detta begrepp försvinner i 

senare läromedel och följer vi dem från de tidiga läromedlen till de sena kommer bilden av dem att 

förändras och till slut kommer de inte nämnas alls. I de tidiga läromedlen visas en tydlig bild av att 

dessa män, Ferdinand II och Maximilian, är av stor betydelse för kriget. Det är dock oklart hur 

författarna ställer sig till dessa aktörer i positiv eller negativ benämning.   

 

I 1934:s läromedel skriver författarna om Wallenstein, en böhmisk adelsman, som skickligt 

organiserat en särskild del av den kejserliga armén. Det var Wallenstein som lyckades övertala 

kejsaren att sluta fred med den danske kungen och hindra honom från att blanda sig i tyska 

angelägenheter.59 I läromedlet från 1941 ökar fokuset på Wallenstein, och författarna skriver att han 

var ”otvivelaktigt en av de märkligaste gestalterna”. Anledningen till detta, skriver författarna, är hans 

märkliga livsöde och gåtfulla personlighet. De menar att han i alla tider fängslat människors fantasi. 

Författarna skriver att i ett religiöst avseende var han likgiltig, han hade först varit protestant men 

sedan gått över till katolicismen och hans rikedomar ökade betydligt efter det att han köpte böhmiska 

protestanters konfiskerade egendomar till vrakpris. Det var Wallenstein som fick sätta upp den armé 

som kejsaren ville ha vid sidan av den katolska, skriver författarna. Wallenstein var både fruktad och 

 
53 Falk, Erik & Jacobson, Gustaf, 1934, s. 51. 
54 Jacobson, Gustaf & Söderlund, Ernst, 1941, s. 192. 
55 Söderlund, Ernst & Seth, Ivar, 1956, s. 215. 
56 Bäcklin, Martin (red.), 1965, s. 108. 
57 Hildingson, Lars (red.), 1976 (1972) 
58 Bergström, Börje, Löwgren, Arne & Almgren, Hans, 1996. 
59 Falk, Erik & Jacobson, Gustaf, 1934, s. 52-53. 
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beundrad av sina soldater och för deras sätt att underhålla armén då de använde sig av det vanliga 

systemet under den här tiden, ”låta kriget underhålla sig självt”60.61  

 

I 1941:s läromedel och i 1934:s läromedel nämner författarna Wallensteins roll i kriget mot 

Danmark,62 men i 1941:s skriver författarna att Wallenstein fullbordar Tillys seger genom att via en 

påverkan på kejsaren få kejsaren att gå med på en billig fred med kung Kristian.63 Tilly nämns inte i 

läromedlet från 1934:s utan nämns först i 1941:s läromedel. I läromedlet från 1956 nämner de att 

Wallenstein var den mest omstridde av alla huvudpersoner under trettioåriga kriget. Likt de andra två 

böckerna var Wallensteins främsta jobb att uppsätta en här vid sidan av den katolska hären, författarna 

skriver också att härens underhåll gick ut på att soldaterna fick ”föda sig själva” vilket gick ut på att 

soldaterna fick tillåtelse att plundra i fiendeländerna men även stundom i icke fientligt område, skriver 

författarna. Det nämns också att Wallenstein fullföljde Tillys seger och på inrådan av Wallenstein gav 

kejsaren Kristian IV en billig seger.64 Att Wallenstein är populär att ta med i de tidigare läromedlen 

blir tydligt vid genomläsningen, däremot försvinner han allt mer allt närmare vi kommer 2000-talet. 

Men i de första läromedlen tycker jag mig ibland uppfatta en viss ”idol”-bild av honom. Författarna 

skriver om honom på samma sätt som de skriver om Gustav II Adolf, vilket jag anser är intressant. De 

framhåller Wallenstein som en av de viktigaste aktörerna i trettioåriga kriget. 

 

Läromedlet från 1965 nämner kort om Wallenstein som den privata man som ställt upp med sin armé 

till kejsarens förfogande. Det nämns kort kring hur han införskaffat sig den stora förmögenhet han 

hade, likt det som står i de tidigare läromedlen, detta hade betydelse för hans förmåga att sätta upp en 

armé. Dock nämner författarna något som tidigare inte nämnts, hela Wallensteins väsen präglades av 

kall egoism och maktvilja, det var detta som sedan skulle föra honom in i fördärvet.65 Wallenstein i 

trettioåriga kriget, som har en stor roll i läromedlen fram till läromedlet från 1965, där hans närvaro 

minskar och författarna istället nämner honom som egoistisk och med maktvilja. De efterkommande 

läromedlen lägger mer fokus på Gustav II Adolf.  I läromedlet från 1976 nämner författarna att 

Wallenstein värvade en stor armé av olika nationaliteter. Denna armé skulle ha livnärt sig på 

plundringar där de ryckte fram och det var även Wallenstein som tvingade danskarna till fred 1629.66 

Här försvinner de tyska generalerna mer eller mindre totalt och fokus ligger helt på Gustav II Adolf. 

Ibland nämns även Ferdinand, dock då oftast som kejsaren. Och som nämnts tidigare så förändras 

 
60 Jacobson, Gustaf & Söderlund, Ernst, 1941, s. 193. Ingen förklaring av citatet följer, men innebörden är den 

att soldaterna fick ta vad de ville på slagfältet och införskaffa sig förnödenheter bäst de kunde genom 

plundringar.  
61 Ibid., 1941, s. 193. 
62 Falk, Erik & Jacobson, Gustaf, 1934, s. 53. 
63 Jacobson, Gustaf & Söderlund, Ernst, 1941, s. 194. 
64 Söderlund, Ernst & Seth, Ivar, 1956, 216. 
65 Ibid., 1956, 216. 
66 Hildingson, Lars (red.) 1976 (1972), s. 183. 
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även bilden av Wallenstein från att ha framställts som en viktig del av kriget så lyfter nu även 

författarna i läromedlet från -65 en annan bild av honom. Bilden av en egoistisk och maktgalen 

person. Det är intressant att tyskarna försvinner allt mer i läromedlen vilket kan kopplas till den 

tyskvänlighet som Sverige hyste innan andra världskriget börjar förvinna även ur läromedlen.  I Johan 

Östling bok Nazismens sensmoral, skriver han bland annat om att all tyskundervisning redan 1946 

ersattes med engelska. Han skriver också att Sverige började ta allt mer avstånd från det tyska, det som 

tidigare varit standardiserat i svensk skola. Detta var alltså bara en del av den förändring som skedde 

efter andra världskriget. Det jag menar är att vi även kan se det i läromedel och det materialet som 

finns i den här studien. Tyskarna förlorar sin roll även i läromedlen och det syns tydligast efter 1956.67   

  

Andra furstar var rädda för Wallenstein och därmed tvingades kejsaren att avsätta honom och det var i 

denna situation som den svenska kungen Gustav Adolf ingrep, skriver författarna. Gustav Adolf 

handlade i rent självförsvar, skriver författarna, då det gällde att driva tillbaka de katolska 

stridskrafterna från Östersjökusten och därmed avbryta hotet mot Sverige.68 I läromedlet från 1941 och 

1956 skriver författarna, till skillnad från 1934, att kejsare Ferdinands mål var att med hjälp av 

Wallenstein och hans armé hindra de tyska furstarnas makt och själv få ökad makt. Dock slutar det på 

samma sätt i alla läromedlen från 1934, 1941 och 195669, kejsaren avskedar Wallenstein och det är i 

denna situation som Gustav II Adolf landstiger på tysk mark. Författarna i 1934:s och 1941:s 

läromedel skriver att Gustav II Adolfs fälttåg kan man fatta sig kort om.70 I läromedlet från 1965 

nämner författarna Wallensteins avsked, då furstarna var rädda för honom och med hjälp av 

påtryckningar tvingade kejsaren att avsätta honom. Någon månad tidigare hade Gustav II Adolf fört en 

här över havet och börjat upprätta en operationsbas i Tyskland.71 Gustav II Adolf var en skicklig 

folkledare som använde sig av det religiösa motivet som anledning för sitt ingripande i kriget, skriver 

författarna i läromedlet från 1976.72  

 

Gustav Adolf vinner en lysande seger i Breitenfeld och befriar protestanterna i norra Tyskland, och 

genom hans segerrika fälttåg även protestanter i södra Tyskland, från det förtryck som de levt i. 

Gustav Adolf dör vid Lützen i ett slag mot Wallenstein, som åter kommer till kejsarens hjälp, och 

Gustav Adolfs planer rycks bort i och med hans död.73 Även i läromedlet från 1941 skriver författarna 

om den lysande seger vid Breitenfeld och det segerrika fälttåget genom södra Tyskland. De nämner att 

 
67 Östling, Johan, Nazismens sensmoral: svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning, Atlantis, Diss. 

Lund: Lunds universitet, 2008, Stockholm, 2008, s. 212–214. 
68 Falk, Erik & Jacobson, Gustaf, 1934, s. 52–53. 
69 Söderlund, Ernst & Seth, Ivar, 1956, s. 216. 
70 Jacobson, Gustaf & Söderlund, Ernst, 1941, s. 194. 
71 Bäcklin, Martin (red.), 1965, s. 108. 
72 Hildingson, Lars (red.) 1976 (1972), s. 184. 
73 Falk, Erik & Jacobson, Gustaf, 1934, s. 52–53. 
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i nöd vänder sig den tyska kejsaren till Wallenstein igen och därmed är Gustav Adolf tvungen att 

avbryta sitt fälttåg genom södra Tyskland och ta sig norr ut. Vid Lützen stupar Gustav Adolf, men, 

skriver författarna, som ”segrade i döden”.74 I både 1934:s, 1941:s och 1956:s läromedel nämns Axel 

Oxenstierna och den roll han skulle ha för att fullfölja Gustav Adolfs planer. Sveriges militära läge 

och de svenska vapnen hade stor framgång på grund av dessa tre män, Banér, Torstenson och 

Wrangel.75 I läromedlet från 1956 skriver de att Gustav II Adolf vann redan ett år efter landstigningen 

en stor seger vid Breitenfeld och fortsatte sitt fälttåg i Sydtyskland. Vid det laget värvades Wallenstein 

av kejsaren igen och vid slaget om Lützen stupade Gustav Adolf. Efter Gustav Adolfs död, skriver 

författarna, önskade Wallenstein bli Tysklands mäktigaste man. Vad han exakt ville, skriver de, är 

fortfarande höljt i dunkel och det finns delade meningar kring honom.76 Den svenska kungen gestaltas 

i de tidigare läromedlen som en form av övermänniska som skulle vinna alla krig fram tills hans död 

och i hans död vid Lützen så vinner Sverige ändå slaget. Jag tycker mig utläsa någon form av 

partiskhet i författarnas texter i de tidigare läromedlen. Där ”lejonet från norden” och ”segrade i 

döden” står skrivet. Det är klart att svenska författare kan vara partiska, men anser ändå att dessa 

begrepp passar mer in på propagandaaffischer än i ett läromedlen. Författarna visar också på att den 

roll män i makt har i de tidigare läromedlen försvinner allt mer i de senare, även ord som ”fanatisk”, 

”framstående”, ”vann sitt första slag redan ett år efter landstigning”, försvinner allt mer.  

 

I läromedlet från 1965 skriver författarna att den kraftutveckling som skedde berodde på den 

omdaning som det svenska samhället genomgått. I spetsen stod överlägsna personer som kungen själv 

och Axel Oxenstierna. Författarna lyfter även en del kring motivet till att Gustav II Adolf gick in i 

Tyskland och den diskussion som detta har medfört. Författarna menar att troligtvis är det en 

blandning av att Gustav Adolf var en troskämpe samt en kallt beräknande politiker, som ville säkra det 

egna riket genom att ta nytt land och få inflytande i Tyskland. Vid Breitenfeld möttes en modernare 

(Gustav II Adolf) och en äldre stridskonst (katolska ligan), skriver författarna. Detta menar författarna 

är anledningen till att svenskarna vann slaget vid Breitenfeld. Slaget vid Lützen blir en knapp svensk 

seger, kungen stupade och segern blev därför värre än ett nederlag, skriver författarna.77 I läromedlet 

från 1976 skriver författarna om den stora segern vid Breitenfeld och att den vanns tack vare Gustav II 

Adolfs nya krigskonst med lättmanövrerade och rörliga trupper. Författarna nämner också den 

propaganda som utspelade sig efter vinsten och där Gustav II Adolf nämndes som ”lejonet från 

norden” som skulle rädda de förtryckta tyska protestanterna. Svenskarna vinner efter en blodig strid 

vid Lützen men Gustav Adolf stupar. Författarna skriver att Richelieu ska ha skrivit i sin dagbok 

att ”Han (Gustav Adolf) ensam var värd mer än båda arméerna”. Efter kungens död, skriver 

 
74 Jacobson, Gustaf & Söderlund, Ernst, 1941, s. 194. 
75 Ibid., 1941, s. 195. 
76 Söderlund, Ernst & Seth, Ivar, 1956, s. 217. 
77 Bäcklin, Martin (red.), 1965, s.109–110. 
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författarna, tog Axel Oxenstierna ledningen över politiken och svenska generaler förde befäl över 

armén.78 Gustav II Adolf och Wallenstein är de två personerna som tar upp mest plats i de tidigare 

läromedlen och i läromedlen är det inte svårt att tyda vilka personer som har haft störst betydelse i det 

trettioåriga kriget, enligt författarna för läromedlen.  

 

I läromedlet från 1986 nämns Gustav II Adolf och kejsaren, dock inte med namn, de andra männen 

som nämnts i tidigare läromedel tas inte upp. Författarna skriver att för Sveriges del fördes kriget med 

växlande framgång och när Gustav II Adolf dör vid Lützen var det en allvarlig förlust, men kriget 

fortsatte trots det och blev ändå till viss del framgångsrikt.79 I läromedlet från 1996 nämns varken 

Maximilian eller Wallenstein. Författarna lyfter Gustav II Adolf som den kung som steg iland i 

Tyskland med en armé. Kriget fördes med växlande framgång fram till dess att kungen avled vid 

Lützen. Detta var en allvarlig förlust men striderna gick vidare och de blev till sist relativt 

framgångsrika.80 Här sker en förändring, redan i läromedlen från 1976 börjar en förändring men i och 

med läromedlet från 1986 så finns en tydlig tendens att fokus allt mer kommer läggas på Gustav II 

Adolf, och omnämnandet av andra personer kommer mer eller mindre att försvinna helt. Här är alltså 

Gustav II Adolf fortfarande av stor betydelse och får stort utrymme, dock har man nu valt att helt 

plocka bort både Wallenstein, Maximilian och författarna nämner bara kort om kejsaren och tar då 

heller inte med hans namn. Detta tolkas då som att det är först nu betydelsen av de tyska aktörerna 

minskar i relevans när författarna i läromedlen tar upp trettioåriga kriget.  

 

I läromedlet från 2002 tar författarna upp anledningen kring Gustav II Adolfs mål med kriget i 

Tyskland. Det var inte, som äldre forskning menar, religion och defensivpolitik som gjorde att han 

gick in i kriget, utan istället menar nyare forskning att det handlar om ekonomiska och maktpolitiska 

mål. Författarna skriver att Gustav II Adolf i spetsen för en armé landsteg i Pommern och stupade i 

Lützen. De skriver också att det var en allvarlig förlust för svenskarna men att de fortsatte kriget och 

fick starka positioner i Oders, Elbes och Wesers mynningar.81 I läromedlet från 2007 nämns Gustav II 

Adolf kort, författarna skriver att efter kriget kontrollerade Sverige alla Östersjöns hamnar utom de 

nordtyska hamnarna, vilket gjorde att det blev en naturlig följd för Gustav II Adolf att ge sig in i det 

trettioåriga kriget. Gustav II Adolf ansåg att kampen mot Polen var en stor del i den kraftmätning 

mellan katolska och protestantiska stater som hade inletts 1918, skriver författarna. Efter flera stora 

segrar stupar Gustav II Adolf vid Lützen men kriget ledde ändå till stora framgångar för Sverige, 

skriver författarna. I den äldre forskningen, fram till 1950, menade man att den stora anledningen till 

att Gustav II Adolf gick in i kriget var den konflikt som rådde mellan katoliker och protestanter. Dock 

 
78 Hildingson, Lars (red.) 1976 (1972), s. 184. 
79 Bergström, Börje, Hans Almgren, and Arne Löwgren, 1986, s. 159–160. 
80 Bergström, Börje, Löwgren, Arne & Almgren, Hans, 1996, s. 95–96, 112–113. 
81 Almgren, Hans, Arne Löwgren, and Börje Bergström, 2002, s. 171. 
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menar den moderna forskningen, skriver författarna, att det egentliga skälet i grunden handlade om 

vem som kontrollerade Östersjön och de rika hamnstäderna.82 Värdeord kring männen försvinner allt 

mer, detta syns tydligt i läromedlen 2002 och framåt. Nu börjar författarna istället lägga mer fokus 

kring varför kriget skedde och vad den egentliga anledningen var till att Sverige blandade sig i kriget i 

Tyskland. Det blir en mer saklig framställan kring kriget och personerna, framför allt Gustav II Adolf 

de tyska generalerna nämns inte alls i de senare läromedlen.  

 

I läromedlet från 2011 skriver författarna att det trettioåriga kriget började som ett religionskrig, men 

att det senare skulle utvecklas till en mer komplicerad konflikt. Kejsaren Ferdinand II ville sätta stopp 

på den feodala splittringen i riket och se till att det skulle finnas en stark centralmakt under hans 

ledning. Författarna skriver att Gustav II Adolf ville sätta stopp för den nordtyska framgången och 

genom att utnyttja splittringen som skedde i Tyskland skulle Sverige göra nya erövringar. I 

propagandan framställs Gustav Adolf som protestanternas räddare och utan tvekan var trosfrågan en 

viktig del för Gustav Adolf då han på så sätt kunde få stöd av svenskarna i sina krigsinsatser, skriver 

författarna. I början av kriget vann de svenska trupperna stora segrar men efter kungens död vid 

Lützen blev lyckan allt mer skiftande.83 I läromedlet från 2017 skriver författarna kort om en katolsk 

regent vid namn Ferdinand II och hans mål att stärka den katolska familjerätten i hela det gamla tysk-

romerska riket. Kejsaren lade snart under sig den södra delen av det tyskspråkiga området. När hans 

arméer även började ta över delar av Nordtyskland så gav Frankrike sitt stöd till svenskarna för att 

ingripa.84 Gustav II Adolf landsteg med 38 000 man i norra Tyskland, Gustav II Adolfs mål var att 

försvara de protestantiska furstarna, men de var inte imponerade över hans armé eller över att den kom 

som objudna gäster. Författarna skriver att detta tar en vändning när svenskarna besegrar den 

kejserliga armén vid Breitenfeld. Vid Lützen segrar svenskarna återigen i ett stort slag. Dock stupar 

Gustav II Adolf vid slaget, men trots detta fortsatte kriget med stora kostnader i både människoliv och 

pengar.85 I läromedlet från 2018 står det kort om Gustav II Adolf, att det var han som ledde den 

svenska armén till flera framgångar men att han 1632 stupade vid Lützen.86 I läromedlen från 2010-

talet minskas fakta om trettioåriga kriget mer eller mindre ner till bara några stycken, och fokus läggs 

istället på männen och kvinnorna kring kriget. Författarna nämner kort om Gustav II Adolf och när 

han stupar, men inte mer än så. Tydligt visas att det som tidigare varit en viktig del i läromedlen nu 

har minskat till att bara få någon sida. Istället läggs fokus på människorna runt omkring och framför 

allt kvinnorna, se tidigare kapitel. Värdeord kring männens makt och framgångar har nu helt 

försvunnit från läromedlen och männen i ”maktpositioner” förklaras bara snabbt i läromedlen.  

 

 
82 Öhman, Christer, 2007, s. 130,132. 
83 Nyström, Hans, Nyström, Lars, and Nyström, Örjan. 2011, s. 125, 139. 
84 Ericsson, Niklas, and Magnus Hansson. Samband Historia. Andra Upplagan. ed. 2017, s. 215. 
85 Ibid., 2017, s. 256. 
86 Långström, Sture, Ader, Weronica, Ededal, Ingvar & Hedenborg, Susanna, 2018, s. 125. 
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Det går även att plocka in Hirdman här, jag valde att lägga det på slutet då det blir en form av att knyta 

ihop säcken på den här delen av studien. Men i Hirdmans teori tar hon upp A som den ständiga 

huvudpersonen, A är alltså mannen. Hon menar att hur vi än gör, så kommer mannen alltid att vara 

huvudpersonen. Även om mannen står tyst bredvid och knappt syns, så finns han där ändå. Och visst 

gör han det, när författarna skriver om kvinnorna och deras förhållanden så är det i kombination med 

mannen. I ett avsnitt från 2018 skriver författarna om kvinnans roll i trossen, men även om det är 

kvinnan det handlar om, så är hon fortfarande i den tross som styrs av män. Det är klart att författarna 

inte kan välja att plocka bort delar av historien för att i stället lägga fokus på kvinnan.  

  

Den enskilda, vardagliga människan  

I läromedlet från 1934 nämns det knappt något om män eller kvinnor som inte var i maktposition, 

dock finns det allmänna omnämnanden kring de goda ekonomiska förutsättningarna som berodde på 

att jordbruket sköttes med omsorg, och att vin- och trädgårdsodlingarna värnades om.87 Här nämner 

alltså författarna personer utan någon titel. Men de framträder som en anonym massa, utan några 

bestämda personer eller göranden. Författarna skriver också att trots denna ”förfallets tid” påverkade 

det inte att tyska folket fortsatte visa sin vetenskapliga begåvning. De nämner två personer, Pufendorf, 

historieskrivare och statsman som även verkade i Sverige ett tag samt Leibnitz, som var filosof, 

matematiker, naturforskare, skald, historiker och politiker.88 Även i läromedlet från 1941 nämns både 

Pufendorf och Leibnitz men även en annan man tas upp, Comenius, som skapade en epok inom 

pedagogiken tack vare sina idéer om mera undervisning och naturlig uppfostran vilket skulle syfta till 

en allmänbildning åt alla. 89 I läromedlet från 1956 nämns Pufendorf och Leibnitz, men likt i 1934:s så 

tas inte Comenius upp. Författarna skriver att den ledande ställning i kulturellt avseende som Tyskland 

hade på 1600-talet förlorades med undantag av bland annat de ovannämnda.90 Här omnämns män, 

dock i högre befattningar såsom viktiga personer inom forskningen. Här lägger man alltså fokus på 

personer som inte tillhör det militära men heller inte tillhör vad som här kallas den enskilda, 

vardagliga människan i jämförelse med att det inte lyfts något om soldater eller de kvinnor som även 

var representerade i kriget. Jag valde att ta med dem då de står utanför krig och ändå är ansedda av 

författarna att bli omnämnda i samband med kriget. Även här kan man dra kopplingar till Östling och 

hans teori om tyskvänlighet.91 Då författarna väljer att lyfta att även om kriget drabbade Tyskland hårt 

så tappade inte tyskarna den ställning de hade innan kriget gällande det kulturella och vetenskapliga.   

 

 
87 Falk, Erik & Jacobson, Gustaf, 1934, s. 51. 
88 Ibid., 1934, s. 57. 
89 Jacobson, Gustaf & Söderlund, Ernst, s. 1941, s. 198. 
90 Söderlund, Ernst & Seth, Ivar, 1956, s. 220. 
91 Östling, Johan, 2008. 
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I läromedlet från 1941 nämns även det blomstrande jordbruk som gjorde Tyskland ekonomiskt 

starkt.92 De tar också upp det öde som drabbade befolkningen i Tyskland tack vare kriget. Författarna 

skriver ”för Tyskland och dess folk verkade trettioåriga kriget fullständigt ödeläggande”93. De tar även 

upp att i flera skrifter nämns det fruktansvärda tillståndet i landet, och även om de menar att mycket är 

överdrivet så finns det nog tillräckligt mycket sanning i det för att kunna stämpla trettioåriga kriget 

som något av det värsta som har drabbat ett folk. De hänsynslösa soldaterna med de barbariska och råa 

soldathopar som ryckte fram genom landet och skövlade, brände, våldgästade och plundrade. Värst, 

skriver författarna, var det för lantbrukarna som tvingades öppna sina byar för att inkvartera 

soldaterna, som sedan gjorde att många byar utplånades helt.94 I läromedlet från 1956 nämner 

författarna om det som även stod i 1941:s läromedel, om det blomstrande jordbruket och 

hänsynslösheten hos soldaterna som skövlade, brände, våldgästade och plundrade.95  läromedlet från 

1956 står människor utan titel som en anonym massa och inga individer omnämns. Författarna tar upp 

att människor drabbades av krigets fasor, men inte vilka de var eller vad det hade för betydelse för 

människorna som bodde i landet. Intressant är dock att man återigen plockar in människor utan titel, 

dock utan att egentligen visa på en tydlig orsak till att varför man gör det. Det går egentligen inte att 

utläsa vad författarna har för mål med att ta upp dessa skildringar av människors lidande. Vill de visa 

att de enskilda individerna utan inflytande inte kan påverka krigets handlingar? 

 

I 1965 års läromedel nämns det väldigt kort kring det lidande befolkningen drabbades av, men 

författarna lyfter ändå de tågande arméernas inkvartering och underhåll som gjorde att 

ortsbefolkningen vållades svåra kostnader och lidanden. Författarna skriver också att ibland härjades 

länder och landsdelar systematiskt för att skapa underhållsproblem för motståndaren. Härjningarna 

blev, skriver författarna, på något sätt ett led i det som de idag kallar för psykologisk krigsföring.96 

Även i läromedlet från 1976 nämns det kort om lidandet som det tyska folket fick genomgå på grund 

av kriget. De skriver att de samtida berättelserna skriver om den utplundring och de stora delar av 

befolkningen som hade dödats eller dött av undernäring och epidemier. Dock menar författarna att den 

moderna forskningen visar att dessa skildringar är överdrivna. De skriver att vissa delar hade blivit 

svårt härjade och att Tyskland för en lång tid framåt inte skulle spela någon egentlig roll i europeisk 

politik.97 Detta är lite intressant för här ser jag tydliga förändringar av bilden på hur man skriver om 

Tyskland. I läromedlet från 1976 menar författarna att skildringarna av den utplundring som skedde i 

Tyskland till viss del är missvisade. De nämner dock fortfarande inget om individerna utan här 

 
92 Jacobson, Gustaf & Söderlund, Ernst, 1941, s. 191. 
93 Ibid., 1941, s. 197. 
94 Ibid., s. 1941, s. 197. 
95 Söderlund, Ernst & Seth, Ivar, 1956, s. 221. 
96 Bäcklin, Martin (red.), 1965, s. 111. 
97 Hildingson, Lars (red.) 1976 (1972), s. 186. 
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förminskar man istället de drabbade. Ser vi kanske någon form av svenskvänlighet här, för att påvisa 

att det svenskarna gjorde i Tyskland kanske inte var så hemskt som det ibland beskrivits.  

 

I läromedlet från 1986 ligger fokus på det folkfattiga Sverige och hur Sverige kunde skapa ett 

stormaktsvälde. Författarna nämner, så som det gjorts i de tidigare böckerna, att kriget fick ”föda sig 

självt”, trupperna fick alltså ta det de behövde av ortsbefolkningen. Författarna skriver också att det 

inte bara var i de krigsdrabbade länderna som människor fick bära krigets bördor utan även hemma i 

Sverige, dels genom utskrivningar, dels genom de nya skatter som hela tiden lades på.98 Likt de andra 

läromedlen lyfts väldigt lite kring män och kvinnor utanför maktpositionerna. I 1996 års läromedel 

förklaras det lidande som drabbade landsbefolkningen. Samma läromedel har även med ett konstverk, 

som visar soldater som blir hängda i ett träd på grund av att de plundrat.99 De civila får då en plats men 

som offer för kriget och de soldater som plundrade och våldförde sig på befolkningen. Det finns en 

viss problematisering här där författarna nämner att kriget drabbade befolkningen dock hade en än mer 

utvecklad problematisering kunnat gjorts i avseende att förklara mer utförligt hur människorna i de 

krigsdrabbade länderna drabbades av kriget och dess följder.  

 

Läromedlet från 2002 tar upp de pojkar som från 15 års ålder skrevs in i armén och att dessa gjorde det 

med blandade känslor. Från 15 års ålder ansågs man vara vuxen och därmed duglig för strid. Kraven 

som utskrivningsmännen hade var att soldaterna skulle vara friska, starka och modiga, men resultatet 

blev oftast att de fattigaste eller den som byn lättast kunde undvara var den som valdes. Att bli 

utskriven räknades mer eller mindre som en dödsdom, menar författarna.100 Författarna tar även upp 

en lista som är bevarad över Wallensteins armé. Den visar hur mycket det behövdes för att livnära en 

armé på 50 0000 soldater. Här nämner författarna även om den mängd civila, hantverkare, köpmän, 

tjänstefolk, barn och prostituerade som följde med armén. En bild visar när tre soldater utför 

övergrepp på civilbefolkningen, där en av soldaterna håller upp ett barn över ryggen och med döda 

barn liggande runt honom. En soldat håller tillbaka en kvinna och den sista soldaten är på väg att 

sticka ner en äldre man. I bildtexten står det ”krigets fasor drabbade även civilbefolkningen under 

trettioåriga kriget”.101 I det här läromedlet är det första gången som människor utan titlar nämns mer 

som individer, eller som framför allt att gruppen soldater nämns mer ingående, och fokuset kring dem 

ökar mer än det gjort i tidigare läromedel. Jag kan se en tydlig tendens till att så är fallet, och i de 

senare läromedlen kommer denna tendens att öka än mer. Den enskilda, vardagliga individen får allt 

mer plats, även om det i början av 2000-talet är mer fokus på soldaterna kommer det att ske en ganska 

snabb förändring och framställningen av den enskilda individen kommer ta allt mer plats i läromedlen.  

 
98 Bergström, Börje, Hans Almgren, and Arne Löwgren, 1986, s. 162. 
99 Bergström, Börje, Löwgren, Arne & Almgren, Hans, 1996, s. 96. 
100 Almgren, Hans, Arne Löwgren, and Börje Bergström, 2002, s. 172. 
101 Ibid., 2002, s. 162–63. 
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I 2007:s läromedel tar de även upp knektar och att dessa skulle vara mellan 18 och 30 år gamla när de 

skulle skrivas ut. Detta kunde man, på grund av bristen på folk, inte hålla utan flera yngre killar skrevs 

ut. Författarna nämner att det bland de uttagna fanns flera 16- och 17-åriga pojkar. En Olof Olofsson 

var bara 15 år fyllda när han skrevs ut, han måste varit lång och stark för sin ålder men ändå blott 15 

år, skriver författarna. Det vanligaste var att fältarmén bestod av tyska och skotska soldater medan de 

inhemska svenska förbanden var de som tjänstgjorde vid Östersjökusten. Författarna skriver dock att 

detta att sitta fast i ett fältläger kunde vara lika farligt som att faktiskt vara med i de stora fältslagen. I 

lägren spreds sjukdomar på grund av den smuts och det avskräde som låg i stora stinkande högar längs 

med lägrens ytterkanter.102 I det här läromedlet går man än mer in på individnivå och nämner även 

personer utan titlar vid namn samt problematiserar den ålder vid vilken personerna blir utskrivna. Här 

visar man tydligt att man vill lyfta de soldater som slogs i fält för Gustav II Adolf. Författarna nämner 

de risker som det innebar att vara med i fältlägren genom att ta upp de sjukdomar och bakterier som 

florerade i lägren. De problematiserar också kring att målet var att rekrytera killar i åldern 18–30 år 

men att flera 16- och 17-åringar blev rekryterade författarna lyfter även att en pojke Olofsson bara var 

15 år. Detta är intressant då det är första gången det går att finna en viss värdering i pojkarnas ålder 

och den problematik som uppstod att detta skedde. De får även med anledningen till detta och 

förklarar det genom bristen av soldater i rätt ålder fanns.  

 

I läromedlet från 2011:s skriver författarna att trettioåriga kriget var det ditintills mest förödande som 

drabbat Europa. I Tyskland blev vissa delar helt avbefolkade, skriver författarna, och totalt dog 

sannolikt en tredjedel av landets invånare. En del dog av att bli ihjälslagna men de flesta drabbades av 

svält och farsoter som följde i spåren av de plundrande soldathoparna. Kriget fick en genomgripande 

betydelse även för de som var kvar hemma i Sverige, då det var de som fick genomlida att nära och 

kära rycktes bort på främmande slagfält. Samtidigt fick befolkningen som var kvar kämpa hårdare för 

att få ihop till de nya skatter som skulle bekosta kriget.  Författarna skriver att ekonomiskt så fick 

bönderna dra det största lasset, men räknar man andelen döda så var det adeln som drabbades hårdast, 

då adeln först och främst var den stridande klassen. Och trots att officerare och generaler inte utsattes 

för lika stora risker som vanliga soldater så var dödligheten bland befälen mycket hög. Det var flera 

gamla adelssläkter som utplånades helt på grund av kriget.103 Här skriver författarna om både de män 

som drabbades i fält och om de som var kvar i landet, de som skulle bekosta det krig som män i 

maktposition drev i ett helt annat land. De tar även upp och problematiserar kring att adeln var de som 

drabbades hårdast, om man ser till vilka som dog, och att till viss del hela adelssläkter utplånades. Här 

 
102 Öhman, Christer, 2007, s. 136–137. 
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lyfter författarna båda sidorna, även människor utan titlar, samt problematiserar detta genom att också 

lyfta adeln och de risker som de drabbades av.104  

 

I läromedlet från 2018 står det extremt lite om andra än adel och om kungen/drottningen under det 

trettioåriga kriget, och även dessa nämns i förbifarten. De skriver om kvinnorna och deras sysslor 

utanför och i armén dock nämns det lite om soldaterna eller de män som blev kvar hemma.105 I 

läromedlet från 2017 skriver författarna att de flesta av soldaterna i den svenska armén inte var 

svenskar, utan stora delar av den svenska armén bestod av legoknektar. Men författarna skriver även 

att en betydande del av soldaterna dock var både finska och svenska bondsöner och drängar som 

tvingats ut i kriget. Man skrev ut en på tio i en socken och de som blev utskrivna upplevde mer eller 

mindre en dödsdom då chansen att komma tillbaka till sin by var liten. Genom denna utskrivning så 

fanns det kvinnor i överflöd i byarna.106 Ett visst skifte sker i de två sista läromedlen, fokus ligger mer 

mot kvinnan, både den enskilda och gruppen. Dock nämns det väldigt lite om den enskilda, vardagliga 

mannen i dessa två läromedel.   

 

Första världskriget 

Kvinnan över tid 

I läromedlen från 1934107, -41108 och -56109 nämns det att Frans Ferdinand hade med sig sin gemål när 

attentatsmannen genomförde sitt attentat, dock nämns hon inte vid namn. Mer än så står det inte om 

kvinnor i någon av de ovanstående läromedlen. I läromedlet från 1965 och 1986 nämns det inget om 

kvinnan under första världskriget.110 I läromedlet från 1976 finns en bild föreställande ett tyskt 

brevkort från början av kriget. Bilden visar två uppklädda och glada kvinnor på en perrong, där den 

ena kvinnan sätter en hjälm på en uniformerad soldat och den andra kvinnan står och håller honom i 

handen.111 Liksom med det trettioåriga kriget så är kvinnornas representation i de tidigare läromedlen 

här vad som med Hirdmans terminologi skulle kunna betecknas som ett ”Icke-A”, det vill säga i stora 

drag osynliggjord. Visst, kvinnan skulle även kunna ses till viss del som ett litet a, där mannen visas 

fulländad, på väg ut i krig, och att kvinnan genom att vara uppklädd och vinka av mannen visas som 

en ofullständig man, som det svagare könet.  

 

 
104 Nyström, Hans, Nyström, Lars, and Nyström, Örjan. 2011, s. 145–146. 
105 Långström, Sture, Ader, Weronica, Ededal, Ingvar & Hedenborg, 2018, s. 125. 
106 Ericsson, Niklas, and Magnus Hansson. Samband Historia. Andra Upplagan. ed. 2017.Falk, s. 258. 
107 Falk, Erik & Jacobson, Gustaf, 1934. 
108 Jacobson, Gustaf & Söderlund, Ernst, 1941. 
109 Söderlund, Ernst & Seth, Ivar, 1956. 
110 Hildingson, Lars (red.), Två sekler: lärobok i historia för gymnasieskolan, 3- och 4-årig linje, åk 2-3, Ny tr., 

Natur och kultur, Stockholm, 1977[1974]: Bergström, Börje, Hans Almgren, and Arne Löwgren. 1986.   
111 Hildingson, Lars (red.), 1977 (1974), s. 210. 
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I läromedlet från 1996 skriver författarna om Ferdinands maka, som också blev mördad i Sarajevo. 

Det är den enda kvinnan som omnämns i läromedlet.112 I läromedlet från 2002 nämns för första 

gången Franz Ferdinands hustru vid namn, Sophie. Denna lilla förskjutning indikerar en förändring 

jämfört med tidigare böcker: kvinnan är inte bara representerad som maka eller hustru, utan också en 

individ med namn. Författarna nämner också att när männen gick ut i krig var det kvinnorna som fick 

ta över männens jobb i fabrikerna. I läromedlet finns en bild där man ser tre kvinnor sitta och stå i en 

vapenfabrik, där kvinnorna bearbetar patronen. Författarna skriver också att när kriget tog slut fick 

kvinnorna gå tillbaka till hemmen medan männen återfick sina jobb. Författarna har även med en 

faktaruta där de skriver om en österrikiska vid namn Bertha von Suttners, som skrev en bok vid namn 

Ned med vapen. Den handlar om stormakternas kapprustning och det hot mot freden den innebar. 

Hennes verksamhet ledde till att en fredsrörelse uppstod i Europa. Författarna skriver också att hon 

1905 erhöll Alfred Nobels fredspris.113  Båda de här läromedlen visar på en bild av kvinnor som 

överskrider den traditionella kvinnorollen som varit rådande i de tidigare läromedlen. Här lyfts 

kvinnorna fram, dels genom omnämnandet av namnet på Ferdinands hustru Sophie samt 

omnämnandet av Suttners och den roll kvinnor fick ta när männen drog ut i krig. Det som också är 

intressant är att i läromedlet från 2002 är det första gången en kvinna nämns i det material som den här 

studien täcker, gällande både trettioåriga kriget och första världskriget, där hon i sig varken är offer 

eller den som får stå för familjeförsörjningen hemma. Istället beskriver författarna henne som en del 

av fredsrörelsen mot stormakternas kapprustning, vilket ger henne en mer självständig roll som aktör 

som kan påverka skeendet. 

 

I läromedlet från 2007 nämns bara Franz Ferdinands hustru, prinsessan Sofia. Kvinnor förekommer 

dock på ett flertal bilder, däribland en bild på Ferdinand och Sofia när de lämnar senaten i Sarajevo.114 

Kvinnor syns även på bilderna där män ses marschera, och på en bild ser man en leende kvinna som 

håller en soldats vapen. På en annan bild ser man män sittande i tågvagnar, redo för åka till fronten, 

medan en kvinna står och vinkar av en av männen i tågvagnen.115 På två av de propagandaaffischer 

författarna har med ser man också kvinnor. På ena bilden visas en gorilla i en tysk hjälm med en 

avsvimmad kvinna under ena armen och en klubba i den andra. På den andra bilden lyder texten ”For 

the Glory of Ireland Will you go or Must I?”116. Där ser man en man i civila kläder och en kvinna 

stående framför honom, pekande mot ett brinnande fartyg.117 Intressant här är att författarna gjort ett 

urval av bilder att ha med när de ska skriva om propagandan och hur dessa skiljer sig åt. Kan det vara 

så att författarna vill visa en bild av hur tyskarna respektive britterna såg på kvinnor? Författarna väljer 

 
112 Bergström, Börje, Löwgren, Arne & Almgren, Hans, 1996, s. 208. 
113 Almgren, Hans, Arne Löwgren, and Börje Bergström. 2002, s. 344-345.  
114 Öhman, Christer, 2007, s. 304. 
115 Ibid., 2007, s. 307. 
116 Ibid., 2007, s. 306. 
117 Ibid., 2007, s. 306. 
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att ha med den ikoniska gorillan med den tyska hjälmen, med en avsvimmad kvinna i handen, men å 

andra sidan har de med en bild på en stark kvinna som menar att om inte du åker och slåss för ditt land 

så gör jag det. Vad man som författare exakt vill säga om den här bilden är svårt att sia om, dock är det 

ett intressant val av bilder. Drar man kopplingar till Hirdman så kan vi se att första bilden verkligen är 

”A-a”, där kvinnan ses som ”lilla a” medan den andra bilden mer visar det som Hirdman pratar om 

kring att vissa kvinnor även är stora A inom vissa kategorier.  

 

I läromedlet från 2011 skriver författarna att stora omvälvningar skedde även i kvinnornas liv under 

kriget. Kvinnor förekom nu inte bara i industrier utan även i de farligare och tyngre arbetena, såsom 

vid gruvorna och stålverken. Man återfann även kvinnor vid sådana arbeten som tidigare varit helt 

mansdominerade, såsom poliser och banktjänstemän. Författarna skriver att attityden kring kvinnligt 

och manligt förändrades under den här tiden, och efter kriget skulle det i flera av de tidigare 

krigförande länderna innebära att kvinnan nu fick rösträtt. På en bild kan man se en rad med kvinnor 

sittande vid maskiner. I texten står det ”Kvinnorna fick nya yrkesroller under första världskriget. 

Brittisk ammunitionsfabrik 1915.”118 Återigen kan jag se att kvinnor får allt mer utrymme i de nyare 

läromedlen och det skrivs även mer om dem. De är dock fortfarande ”B”, eller möjligt vis ”aB”, där 

kvinnor nämns först efter det att männen rest i krig och då får en framträdande roll. Ingenstans i texten 

problematiseras detta som att vara en del av ett behov, att tack vare att männen reste kunde kvinnorna 

även sköta det som tidigare ansetts vara manligt och att de skötte det utan några problem. Det hade 

varit intressant att se en viss form av problematisering här hos läromedelsförfattarna.  

 

I läromedlet från 2017 kan man på en bild se en kvinna vinkande mot kameran med ett leende på 

läpparna, medan hon marscherar bredvid flera soldater mot fronten. En annan bild visar en provisorisk 

sjuksal i en gymnastiksal, där flera kvinnor i sjukvårdsuniform finns med.  Författarna har även de 

med en bild på kvinnor som arbetar i en fabrik, och bildtexten lyder ”När männen försvann till fronten 

blev produktionen beroende av kvinnornas arbete. På bilden svarvar de granater i en fransk fabrik.” 119 

Det intressanta i 2017:s läromedel är att det är första gången kvinnor syns som sjukvårdspersonal, 

även om det är vida känt att kvinnor redan på 1800-talet var sjuksköterskor och att de även tidigare har 

utfört sjukvård på sårade soldater. Varför har inte detta tagits upp tidigare och varför nämns det inte 

som en viktig del av de krig som varit? Utan kvinnor i fält eller krig, som vårdade sårade, hade 

troligtvis än fler män dött. En problematisering här skulle vara intressant att se i läromedlen, speciellt 

från de senare.   

 

 
118 Nyström, Hans, Nyström, Lars, and Nyström, Örjan. 2011, 461–462. 
119 Ericsson, Niklas, and Magnus Hansson. 2017, s. 263, 267, 268. 
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I läromedlet från 2018 nämns dels Franz Ferdinands hustru Sophie, dels skriver man om kvinnorna 

bakom fronten. De skriver att kvinnors roll såväl bakom fronten som i själva kriget ofta glöms bort, 

fastän den var avgörande både för deras egen skull och för landets. Under kriget behövdes kvinnorna i 

många yrken där de tidigare inte varit tillåtna eller välkomna att arbeta. Författarna skriver till exempel 

om de stora vapenfabrikerna i Storbritannien, där hundratusentals kvinnor arbetade. Kvinnor fick 

också för första gången chansen att arbeta som advokater, läkare och poliser. Dessa förändringar 

skedde i flera olika länder under den här tiden. Tyvärr innebar krigsslutet att åtskilliga kvinnor 

förlorade många av de möjligheter som förvärvsarbetet hade gett dem under kriget.120  

 

Mannen över tid 

I läromedlet från 1934 skriver författarna att tronföljaren Franz Ferdinand, tillsammans med sin gemål, 

vid ett besök i Sarajevo föll offer för ett attentat utfört av en bosnier. Den österrikiska regeringen 

misstänkte dock att attentatet var inspirerat från serbiskt håll. Österrike förklarar, efter att inte fått 

igenom sin vilja, krig mot Serbien, skriver författarna. Förenta staterna, där Wilson nu var president, 

kastade sig in i kriget. Många utomeuropeiska stater följde Förenta staternas exempel, allt från Kina 

till ”negerrepubliken”121 Liberia.122 Förhandlingar skedde mellan Tyskland och Förenta staternas 

president Wilson, men innan de slutfördes utbröt en revolution i Tyskland, skriver författarna. Kejsare 

Vilhelm abdikerade och en republikansk krigsregering med socialdemokraten Ebert som chef bildades. 

Vapenstilleståndet slöts på hårda villkor, skriver författarna. Även Karl av Österrike störtades och 

världskriget avslutades med en katastrof för centralmakterna.123 Redan i de första läromedlen så nämns 

Wilson även om denne kommer få allt mer plats i de senare läromedlen. I de tidigare läromedlen så är 

det fler manliga aktörer som nämns och de lyfter både tyska som franska, engelska och amerikanska 

män i maktpositioner.  

 

I likhet med läromedlet från 1934 så skriver även författarna till läromedlet från 1941 om mordet på 

Frans Ferdinand och hans gemål. Här skriver dock författarna att den unge man som dödade Ferdinand 

var en österrikisk undersåte, men av serbisk nationalitet. Östfronten var rörligare än västfronten, och 

den tyske kejsaren gav befälet till Hindenburg. Med sin medhjälpare Ludendorff lyckades denne 

besegra ryssarna genom bland annat ”förintelseslaget” vid Tannenberg, skriver författarna. 

Hindenburg visas i boken på en bild, där han med bister min sitter vid sitt arbetsbord. När kriget börjar 

närma sig sitt slut så lägger Wilson, presidenten för Förenta staterna, fram 14 punkter för en rättvis 

fred. Innan förhandlingarna avslutas utbryter emellertid en revolution i Tyskland och kejsare Wilhelm 

abdikerar. Likt författarna till 1934 års läromedel skriver de om Ebert som ny chef och den avbrutna 

 
120 Ericsson, Niklas, and Magnus Hansson. 2017, s. 164, 170. 
121 Falk, Erik & Jacobson, Gustaf, 1934, s. 207. 
122 Ibid., 1934, s. 206-107. 
123 Ibid., 1934, s. 210. 
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förhandlingen, vilken innebar hårda villkor för Tyskland.124 I de två första läromedlen finns det inga 

direkta värdeord kring männen utan fokus här är tydligt, författarna berättar om männen i 

maktpositioner och utan att lägga till några synliga tendenser. Mannen som sköt Franz var en ung man 

är en av få begrepp som används om hur männen är. Bilderna författarna har valt visar lite mer, bilden 

på Hindenburg visar på den makt han hade med sin bistra min vid sidan av sitt arbetsbord. Här vill 

alltså författarna lyfta fram Hindenburg som en i maktposition och gör detta genom att visa en bild av 

honom. Detta är intressant då valet av bild och av vem bilden är på tyder mycket på vilken tid 

läromedlet är skrivet i.  

 

I läromedlet från 1956 skriver författarna inte namnet på tronföljaren, men de skriver att han och hans 

gemål dödades genom ett attentat av en ung student, nära anknuten till aktivistiska kretsar i Serbien. 

Likt 1934 års läromedel skriver författarna om Hindenburg, som för befäl över de tyska soldaterna och 

besegrar ett par ryska arméer. Författarna har med två bilder, varav den ena visar den franska 

konseljpresidenten Georges Clemenceau och den andra visar Englands premiärminister David Lloyd 

George, båda vid sina ämbeten under första världskriget. Förenta staternas president Wilson nämns, 

likt i de tidigare läromedlen, som den som lyckades få till vapenstilleståndet och hans fjorton punkter 

som skulle sluta med en ”rättvis fred”, skriver författarna. Men innan förhandlingarna slutförts 

abdikerade Vilhelm och en republikansk regering tillsattes. Ingen av de besegrade staterna fick vara 

med i fredsförhandlingen och de tillkallades först efter att villkoren bestämts.125 Författarna i 

läromedlet från 1965 skriver även de om Frans Ferdinand och att han blev mördad, dock skriver de att 

han blev mördad av en serbisk nationalist. Kriget medförde en koncentration av den politiska makten, 

skriver författarna, vilket gjorde att segerherren från Tannenberg, Hindenburg, fick den högsta 

ledningen i krigsföringen och stort inflytande i politiken. I Storbritannien fick ett krigskabinett med 

Lloyd Georg som premiärminister en form av diktatorisk myndighet. I Frankrike fanns en viss 

krigströtthet, men detta förändrades när konseljpresidenten Clemenceau med fast hand återställde 

sammanhållningen, skriver författarna. Likt de andra läromedlen så lyfter författarna även här 

president Wilson och hans fjorton punkter.126  

 
124 Jacobson, Gustaf & Söderlund, Ernst, 1941, s. 369–374. 
125 Söderlund, Ernst & Seth, Ivar, 1956, s. 422. 
126 Bäcklin, Martin (red.), 1965, s. 405–408. 
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Författarna har med en bild med bildtexten:  

 

President Wilson och hans fjorton punkter på fredskongressen i Paris. På den övre bilden anländer presidenten med 

sina punkter på ett strålande humör och hälsas välkommen av Clemenceau. På den undre bilden gör sällskapet ett 

något slokörat avtåg, medan Clemenceau vänligt vinkar farväl.127 

 

I läromedlet från 1976 liksom i läromedlet från 1956 nämns inte tronföljaren vid namn, utan 

enbart att han sköts av en serbisk gymnasist. I en rubrik i läromedlet står det ”DE 

INKOMPETENTA GENERALERNAS OCH DE VANMÄKTIGA POLITIKERNAS KRIG”128, 

men i texten nämns inte vilka personer denna rubrik hänsyftar till. Dock skriver författarna om de 

svårigheter generalerna ställdes inför när de först trodde att ett snabbt avslut skulle ske och när 

det sedan inte blev så. I ett uppslag i boken kan man se tre bilder, där den första visar de fem 

personer som enligt författarna var de som gav soldaterna order: Joseph Joffre, fransk 

överbefälhavare, Raymond Poincaré, Frankrikes president, Georg V av England och generalerna 

Ferdinand Foch och Douglas Haig.129 .  Att Frans Ferdinand nämns i alla läromedel, när de 

skriver om första världskriget, är inte så förvånande, då mordet på honom anses vara det som 

tände gnistan. Dock läggs fokus på olika män under kriget, beroende på vilket läromedel man 

läser. Under första världskriget och i de tidiga läromedlen skriver författarna mycket om de tyska 

generalerna och deras bedrifter, något som helt tonas ner i de senare och fokus läggs istället på de 

engelska, franska och amerikanska männen i maktposition.  

 

Författarna till läromedlet från 1976 skriver att den politiska ledningen blev underordnad den 

krigsledning som leddes av fältmarskalken Hindenburg och hans stabschef Ludendroff, något 

som skulle innebära att den tyska organisationen mer började likna en militärdiktatur. Något 

liknande skedde dock inte varken i Frankrike eller England, skriver författarna. I både England 

och Frankrike krävde folkopinionen en starkare politisk ledning, och då inte minst gentemot 

generalerna, skriver författarna. Detta ledde till att Lloyd George i England och Clémenceau i 

Frankrike kunde organisera krigskabinett, vilket skulle leda till att man åsidosatte vanliga 

parlamentariska spelregler och begränsade den politiska opinionen, skriver författarna. 

Författarna tar även de upp, i likhet med de andra läromedlen, president Woodrow Wilson, men 

här nämner de även att han gick till val på att USA skulle hålla sig utanför kriget. Detta innebar 

att USA i början av kriget fick stora ekonomiska fördelar, men när ubåtskriget drog igång och 

riskerade att drabba den amerikanska exportmarknaden, och då detta skulle drabba amerikaners 

liv, förklarade Wilson krig mot Tyskland, skriver författarna. De skriver också att Wilsons paroll i 

 
127 Bäcklin, Martin (red.), 1965, s. 409. 
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slutskedet var ”fred utan seger”130. Till att börja med fick Wilson ett övertag i sitt förslag med de 

14 punkterna, något som dock inte godkändes av den engelske premiärministern Lloyd George, 

som till skillnad från Wilson just vunnit val på en ”straffande fred”.131 Wilson blir förknippad och 

gestaltad i läromedlen som den gode som ville att alla skulle komma överens och inte skulle 

drabbas av freden, detta är något som också kommer fortsätta i några av de senare läromedlen, 

där bilden av Wilson framställs som den ”goda”. Detta är inte nödvändigtvis helt fel, men 

intressant hur de lägger fram det i texten och hur det skiljer sig från de tidigare läromedlen.  

 

I läromedlet från 1986, likt läromedlen från 1956 och 1976, nämns inte den österrikiska 

tronföljaren vid namn. Författarna skriver att han blev mördad av det hemliga sällskapet ”Svarta 

handen”. Vid omnämnande av segern vid Tannenberg nämns inte Hindenburg i läromedlet. 

Wilson och hans 14 punkter som förslag till fredsvillkor nämns, punkter som Wilson hade med 

sig när representanterna för segermakterna träffades i Paris. Författarna skriver också att mot 

praxis så fick inte de besegrade makterna närvara. Grundtanken i Wilsons 14 punkter var folkens 

självbestämmanderätt, en mild och rättvis behandling av de besegrade och friheten på haven samt 

en internationell organisation för att bevara freden. Detta ställdes emot både Frankrikes och 

Englands mer hårdföra politik. Frankrikes regeringschef Clemenceau, som nationalist och med 

minnen från 1870 års krig, var oförsonlig och valde att gå på en hårdare linje mot tyskarna. Denna 

hårdare linje fick övertaget och kom sedan att bestämma fredsvillkoren, skriver författarna.132 

Både Clemenceau och Lloyd George skildras, speciellt i de senare läromedlen, som de som satte 

press på Tyskland i den mån att något större skulle hända. Varför författarna gör på detta sätt 

beror nog på att man nu i de senare läromedlen också är medveten om det krig som komma skall 

och därför gör läsaren medveten om orsaken för att läsaren senare ska koppla detta som en av 

konsekvenserna till andra världskriget.   

 

I läromedlet från 1996 nämns, liksom i läromedlen från 1934 och 1941, Frans Ferdinand och 

mordet på honom av organisationen ”Svarta handen”. I läromedlet från 1996 nämns Tannenberg 

men inte Hindenburg, detsamma gäller läromedlet från 1986. I slutet av kriget samlades 

representanter från de vinnande staterna för att förhandla om fredsvillkoren. Wilson nämns med 

sina 14 punkter, och även bilden från 1965 års läromedel finns med. Författarna skriver att mot all 

praxis så uteslöts de besegrade makterna från förhandlingen. Grundtanken med de 14 punkterna, 

skriver författarna, var folkens självbestämmanderätt, en mild och rättvis behandling av de 

besegrade och skapandet av en internationell organisation för att bevara freden. Likt läromedlet 

 
130 Hildingson, Lars (red.), 1977 (1974), s. 218. 
131 Ibid., 1977 (1974), s. 2212-213. 
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från 1976 så skriver författarna att dessa fredsvillkor motsatte sig både Frankrike och 

Storbritannien, vilkas mer hårdföra politik fick övertaget.133 

 

I läromedlet från 2002 skriver författarna om kronprins Frans Ferdinand och mordet på honom i 

huvudstaden Sarajevo. Författarna skriver om Österrikes kejsare Frans Josef, som frågar efter den 

tyske kejsaren Wilhelm II:s stöd i frågan kring mordet på kronprinsen. Wilhelm II svarar, skriver 

författarna, att ”Tyskland som vän och monarkins bundsförvant står bakom er”.134 Tannenberg 

nämns men inte Hindenburg, liksom i de tidigare läromedlen från 1986 och 1992. Författarna 

skriver att Wilhelm abdikerar och att en socialistledd regering skriver under vapenstilleståndet 

som avslutar kriget. Vinnarna i kriget samlades i Paris, men de viktigaste besluten fattades av de 

fyra starkaste segermakterna Storbritannien, Frankrike, USA och Italien. USA:s president 

Woodrow Wilson var huvudperson under mötet och kom med sina 14 punkter. Dessa fick dock 

ge vika för Storbritanniens och Frankrikes mer hårdföra politik.135 Att Wilson tar mer och mer 

plats i läromedlen från mitten av studiematerialet för att sedan återigen tonas ner i de senare är 

ändå en intressant iakttagelse, anser jag, då man återigen får en bild av att läromedlen har vänt 

från att vara mer åt det tyskvänligt till att gå mer mot det engelska och amerikanska. Det är även 

intressant att ju längre fram vi kommer i läromedlen, desto mindre nämns namn på männen i 

maktposition och desto mer betonas framställningen av kriget. Männen i maktpositioner får alltså 

mindre plats och mannen gestaltas istället för personer med makt till de som drabbades negativt 

av kriget, alltså soldaterna och de som lämnades kvar hemma. Där jag tidigare har kunnat se att 

männen i maktpositioner haft status i läromedlen försvinner nu allt mer samt att värdeorden och 

bilderna på dem försvinner helt. Istället ser vi bilder på soldater och deras fruar på väg mot 

fronten.  

 

Författarna skriver i läromedlet från 2007 att tronföljaren Frans Ferdinand och hans hustru, 

prinsessan Sofia, båda blev skjutna av en ung bosnisk student vid namn Gavrilo Princip. Princip 

hade fått både vapen och bomber av den serbiska armén och tillhörde en hemlig organisation vid 

namn Svarta handen. Den österrikiska kejsaren Frans Josef skrev ett brev till den tyske kejsaren 

Wilhelm II och bad om hjälp, skriver författarna. I läromedlet nämner man Alfred von Schlieffen, 

som var chef för den tyska generalstaben. Han kom fram till en plan för att stoppa ryssarna, en 

plan som kom att kallas Schlieffenplanen.136 Författarna tar även upp den brittiske officeraren, 

kaptenen och arkeologen Thomas Edward Lawrence. De nämner Lawrence i samband med 

upproret, lett av emiren Hussein av Mecka och hans söner på den arabiska halvön. Författarna 

 
133 Bergström, Börje, Löwgren, Arne & Almgren, Hans, 1996, s. 208, 212–213. 
134 Almgren, Hans, Arne Löwgren, and Börje Bergström, 2002, s, 342–343. 
135 Ibid., 2002, s. 345-346. 
136 Öhman, Christer, 2007, s. 304-305, 307. 
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skriver att Hussein härstammade från profeten Muhammed och därför betraktades som andlig 

ledare av många i den islamska världen. Målet var att göra sig fria från det turkiska väldet. 

Lawrence kommer in då britterna givetvis var intresserade av att stödja detta arabiska uppror, 

med allt från vapen till sprängmedel som smugglades in i Egypten.137 Här väljer man även att få 

med en liten del av det utomeuropeiska kriget vid omnämnandet av Lawrence. Det är intressant 

då det är första gången detta sker samt att författarna då tar en ställning kring minoriteter som 

egentligen blir mer och mer aktuellt i de läromedlen på 2010-talet. Det intressanta här är att i de 

senare läromedlen nämns inte Lawrence alls.  

 

 

I läromedlet från 2011 nämns även här tronarvingen Franz Ferdinand och en mer detaljerad 

bakgrund till attentatet ges. En ung student vid namn Gavrilo Princip öppnade eld mot 

ärkehertigparet när de färdades genom staden, skriver författarna. Författarna nämner den tyske 

kejsaren Wilhelm och skriver att han menade att soldaterna skulle vara hemma ”innan löven föll 

från träden”. Författarna skriver att tyskarna sökte fred genom kontakter med den amerikanske 

presidenten Woodrow Wilson. En vapenvila genomfördes och i januari 1918 tog Wilson fram en 

fredsplan på 14 punkter. De andra segermakterna krävde Tyskland på skadestånd. Detta var 

Wilson emot, men han blev tvungen att kompromissa.138 I läromedlet från 2017 skriver 

författarna om Franz Ferdinand och hans hustru och mordet på dem. Attentatsmannens namn 

nämns inte, utan författarna skriver att attentatsmännen greps omedelbart och visade sig tillhöra 

en serbisk terroristorganisation vid namn Svarta handen. De skriver också om USA:s president 

Wilson och hans förespråkande av en mild fred samt att de europeiska staterna hade ett mer 

kallhamrat synsätt, där särskilt Frankrike förespråkade hårda villkor.139 I läromedlet från 2018 

skriver även de om Frans Ferdinand och hans hustru Sofie och mordet på dem. De skriver att 

mördaren hette Gavrilo Princip och var medlem i den bosnienserbiska organisationen Svarta 

handen.140 Näste man som nämns är USA:s president Wilson som gick med i kriget för att ”göra 

världen säker för demokratin”. Tysklands kejsare Vilhelm II avsattes och landet blev en 

demokrati, som dock senare skulle visa sig vara för svag för att kunna stoppa nazisterna under 

1930-talet, skriver författarna.141 Även under kapitlet om första världskriget kan jag se att namn 

på män i maktposition minskar medan fakta om kvinnor och soldater ökar i närvaro ju närmare 

nutid jag kommer i materialet. Fokus på mannen och framför allt mannen i makt som den 

äremodiga och mäktiga försvinner helt i de senare läromedlen, detta som tagit upp väldigt stor 

plats i de tidiga försvinner helt från 2000-talet och framåt. 

 
137 Öhman, Christer, 2007, s. 313. 
138 Nyström, Hans, Nyström, Lars, and Nyström, Örjan, 2011, s. 454, 456,468,470. 
139 Ericsson, Niklas, and Magnus Hansson, 2017, s. 262, 266. 
140Långström, Sture, Ader, Weronica, Ededal, Ingvar & Hedenborg, Susanna, 2018, s. 164–165. 
141 Ibid., 2018, s. 168–169.  
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Enskilda, vardagliga människan  

I läromedlet från 1934 nämns den stora förlusten av människoliv kort genom att författarna uppger 

siffror, uppskattningsvis 12 miljoner döda, sårade och tillfångatagna på centralmakternas sida och mer 

än 18 miljoner för ententen.142 I läromedlet från 1941 skrivs det om de soldater som stred, i korta 

ordalag genom att striderna utkämpades via skyttegravar. Författarna har även med en bild på ett 

totalförstört Lens en stad i norra Frankrike. De skriver också att detta visar på den fruktansvärda 

förödelse som drabbade de platser där ställningskriget utspelade sig.143 Författarna i läromedlet från 

1956 har med en bild som visar en skyttegrav. På bilden kan man se tyska soldater sitta, ligga och läsa 

med sina vapen vilande på värnet av skyttegraven.144 Här beskrivs människorna som en anonym 

massa, precis som samma läromedel skrev om männen och kvinnorna som våldfördes under 

trettioåriga kriget. Temat blir detsamma för båda krigen, i de tidigaste läromedlen blir den enskilda 

människan en anonym massa där författarna lyfter de centrala aktörerna men tonar ner den vardagliga 

människan och i detta fall framträder inte heller den enskilda soldaten. 

 

På en bild i läromedlet från 1965 kan man se tyska soldater hängande ut från dörrar och fönster på en 

tågvagn. Soldaterna ser ut att hurra för att de är på väg mot fronten och författarna skriver ”Sådan var 

stämningen i början av kriget!”145. Författarna skriver att kriget vållade mänskligheten omätligt 

lidande och förluster med omkring 12 miljoner stupade soldater och ca 6 miljoner tillfångatagna. 

Kostnaderna för kriget var extremt stora och flera stater drabbades av inflation.146 I läromedlen från -

56 och -65 tydliggörs lidandet/lyckan mer genom att författarna använder sig av bilder för att 

synliggöra detta. Jag anser att då författarna använder sig av bilder istället för ”bara” text försöker de 

faktiskt få fram individen och påverka läsaren genom att synliggöra hur soldaterna faktiskt hade det, 

både på vägen till fronten och i skyttegravarna. Tendensen jag utläser i de tidigare läromedlen är att 

författarna är återhållsamma med att lyfta fram soldaterna och när de gör detta så visas inte det lidande 

som berättas om i senare läromedel utan istället så visas en bild av stillestånd och att det är ganska 

lugnt i skyttegravarna. I läromedlet från -65 visar författarna den lycka soldaterna och deras fruar 

känner inför avresan till kriget. Detta problematiseras inte genom att författarna visar hur det sedan 

faktiskt var. Vilket gör att läsaren får en felaktig bild över hur det var att vara soldat under första 

världskriget. Författarna tar inte upp det som senare läromedel lyfter, det lidande som skulle komma 

för män som inte var i maktpositioner.  

 

 
142 Falk, Erik & Jacobson, Gustaf, 1934, s. 211. 
143 Jacobson, Gustaf & Söderlund, Ernst, 1941, s. 371. 
144 Söderlund, Ernst & Seth, Ivar, 1956, s. 41. 
145 Bäcklin, Martin (red.), 1965, s. 405. 
146 Ibid., 1965, s. 409. 
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I läromedlet från 1976 visas det två bilder som ska representera det lidande ”vanliga” soldater fick 

erfara under första världskriget. Den ena bilden visar en skyttegrav där soldaterna är redo för ett 

stormangrepp, skriver författarna, och den andra bilden visar skadade och döda soldater. Författarna 

skriver i bildtexten att bilderna representerar ”soldaternas liv - och död. Upp ur skyttegraven till 

stormangrepp. Efter striden”147. Författarna skriver att även räknat i underkant så var förlusten av 

människoliv ofattbart stora. De skriver att av de omkring 60 miljoner människor som deltog så dog ca 

8 miljoner och ca 21 miljoner sårades. Det var i första hand män i åldern 18–35, och i mycket hög 

grad även de bästa inom dessa åldersgrupper som inräknades i dessa siffror, skriver författarna.148 I de 

första läromedlen ges en tydlig bild av att man vill visa mängden människor som drabbades av krigets 

fasor. Man väljer att göra detta genom att prata om den grupp anonyma soldater som dog och mängde 

av dem. Att skriva ut antalet döda försvinner allt mer i de senare läromedlen, och fokus kommer 

istället gå från att skildra en anonym massa av soldater till att fokusera mer på individen. I läromedlet 

från -86 skrivs det om soldaternas lidande, både på land och till havs. En bild visar en engelsk 

skyttegrav, där man kan se den smuts som soldaterna levde i under kriget. I början av kriget, skriver 

författarna, var soldaterna muntra och redo för, vad man då trodde, ett kortvarigt krig på fyra veckor. 

Kriget skulle komma att ta fyra år. Med sjukdomar och influensaepidemier som härjade sjönk också 

stridsmoralen, skriver författarna.149 Författarna i läromedlet från 1996 nämner även de likt i 

läromedlet från 1986 om den lycka soldaterna kände i början av kriget och det lidande som de senare 

under kriget fick genomlida.150  

 

I läromedlet från 2002 nämns konstnären Otto Dix, som inkallades 1914 och som kom att skadas flera 

gånger i kriget. Efter kriget målade han flera antimilitaristiska målningar, vilka byggde på hans 

verklighet. Denna konst kom senare att klassas av nazisterna som ”icke rasren”, skriver författarna. En 

bild visar ett vykort på fyra små pojkar klädda i matrosuniform, viftande med flaggor och med breda 

leenden på läpparna. Denna form av propaganda var vanlig under den här tiden. Målet var att visa att 

detta att kriga är kul, eller åtminstone att det är din patriotiska plikt, skriver författarna i bildtexten.151 I 

läromedlet från 2007 lyfts människor från alla olika samhällsklasser fram, både i texten och via bilder. 

På två bilder kan man se män i uniform marscherande i Tyskland, med glada leenden. I bildtexten går 

att läsa ”Många såg det som ett äventyr som snart skulle vara över”152. En annan bild visar ryska 

tillfångatagna soldater, med en inte alls gammal pojke i mitten av bilden. Vissa av männen med vapen 

ler medan de utan vapen ser nedslagna ut i blicken. Författarna skriver i bildtexten ”I öster erövrade 

 
147 Hildingson, Lars (red.) 1977 (1974), s. 211. 
148 Ibid., 1977 (1974), s. 211,217-218. 
149 Bergström, Börje, Hans Almgren, and Arne Löwgren. 1986, s. 300, 302. 
150 Bergström, Börje, Löwgren, Arne & Almgren, Hans, 1996, s. 209–210. 
151 Almgren, Hans, Arne Löwgren, and Börje Bergström. 2002, s. 344, 346. 
152 Öhman, Christer, 2007, s. 307. 
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tyskarna stora områden och tog tusentals ryska soldater till fånga”153. En annan bild visar en 

skyttegrav, osäkert vilken nation den tillhör, med döda soldater och två män som tittar på dem.154 Här 

finns det en förändring i läromedlen, den enskilda människan utan titel börjar få mer plats och 

författarna börjar belysa personer som stred i kriget, personer utanför maktpositionerna. Intressant är 

att det blir så tydligt från 2000-talet och att det på något sätt går stegvis, från att man i de första 

läromedlen nämner siffror och möjligtvis kort om det lidande som skedde i skyttegravarna till att man 

här mer tydligt lägger ner energi på att faktisk beskriva deras situation, via både bilder och text.  

 

I läromedlet från 2011 finns en bild som visar tyska soldater på väg mot fronten, där deras barn bär på 

männens hjälmar. Författarna skriver också om den optimism som soldaterna kände i början av kriget 

och den meningslöshet de kände senare. Författarna skriver att det är svårt att förstå att soldaterna fann 

sig i det meningslösa dödandet, men de skriver också att flera frågade sig med tiden vad de egentligen 

stred för. En av dessa var Otto Dix och hans målningar som visar krigets hemskheter. En annan man 

som lyfts fram är Erich Maria Remarque, som också deltog i kriget och som genom sin roman skildrat 

vad miljoner unga européer fick genomlida. Även på hemmafronten fick civilbefolkningen märka av 

kriget på ett obehagligt sätt, då det nu ställdes krav på samhällets förmåga att så effektivt som möjligt 

producera vapen. Alla behövde vara delaktiga, till och med barnen, som organiserades till att samla in 

skrot av olika slag. Många levde nära svältgränsen. För centralmakterna blev matbristen mycket svår 

och till slut fick man till och med ransonera mjölken, så att den endast fick ges till småbarn och 

gravida kvinnor, skriver författarna. En grupp som blev viktig under krigsåren var yrkesmännen, de 

som var kvalificerade inom något yrke. De slapp oftast placering vid fronten, då de var oumbärliga för 

krigsproduktionen. Detta skulle leda till en förbättring av arbetarklassens ställning under och efter 

kriget, skriver författarna.155  

 

Här är det första gången som läromedlen tar upp människan på hemmafronten. Att civilbefolkningen 

får börja ta mer plats ter sig naturligt, då detta står i lgy11,156 och fokus därmed allt mer läggs på såväl 

den enskilda, vardagliga människan. Här får även konstnärer och författare plats i texten. Det kan vara 

så att författarna tar hjälp av dessa för att på så sätt än mer belysa den lycka människor kände innan 

kriget och det lidande som ägde rum under och efter kriget och att författarna helt enkelt 

problematiserar kriget genom att lyfta människor, dock framför allt män, utan några former och titlar 

och status. Det ska påpekas att dessa dock nu i efterhand har fått en status, så det kanske är därför de 

också lyfts. Det är nog högst troligt att så är fallet.  

 

 
153 Öhman, Christer, 2007, s. 311. 
154 Ibíd., 2007, s. 310. 
155 Nyström, Hans, Nyström, Lars, and Nyström, Örjan. 2011, 457, 460–462. 
156 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 

2011, s. 73. 
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I läromedlet från 2017 skriver författarna om den lycka soldaterna kände inför kriget och den 

fasansfulla chock som skulle upplevas vid fronten, där chansen för att överleva var minimal. En bild 

visar en stormning från en skyttegrav. En annan bild visar när de engelska och tyska soldaterna på 

julafton 1914 träffades och spelade fotboll. Inte bara soldaterna led i kriget, utan även 

civilbefolkningen drabbades. Britterna stoppade den tyska handeln, vilket innebar att de livsmedel 

som Tyskland behövde för att försörja sin civilbefolkning stoppades. Författarna skriver också att 

under kriget hade alla fått offra sig, allt från rika till fattiga, män och kvinnor, det skulle även vara 

detta som utgjorde grunden och tyngden i kraven om allmän rösträtt.157 I -17 läromedel fokuserar 

författarna mer på det hemska och det förstörande av människoliv som kriget medförde, jämfört med 

de tidigare läromedlen där man via bilder den lycka som män kände på väg till fronten, visas här 

istället det lidanden det innebar för soldaterna i skyttegravarna samtidigt som författarna i läromedlet 

från -17 även lyfter det mänskliga som existerar genom att de lyfter den fotbollsmatch som sägs ha ägt 

rum under första julen.  

 

I läromedlet från 2018 beskrivs den glädje som soldaterna kände inför kriget och när de var på väg 

mot fronten. Ingen anade, skriver författarna, att kriget skulle bli långt och ta en del av deras hopp, 

ungdom och liv ifrån dem. När kriget tog slut hade tio miljoner människor dött och än fler skadats. 

Det innebär, skriver författarna, att väldigt många familjer nu hade släktningar eller grannar som hade 

dött eller skadats i kriget. Efter kriget skapades det föreningar som skulle hjälpa de soldater som på 

något sätt hade skadat sig i ansiktet och inte ville visa sig offentligt. Bara i Frankrike hade föreningen 

9900 medlemmar.158 Här lyfts även in att soldaterna spelade fotboll med varandra. Tanken med detta 

bör vara att göra dem mer verkliga, att som elev kunna förundras över att soldaterna egentligen inte 

hatade varandra utan var beordrade att göra det de gjorde. Detta visar i sig på att författarna 

problematiserar den enskilda, vardagliga människan och hur lite denne egentligen kunde påverka. Så 

när de väl fick chansen var de trots allt bara människor som ville fira jul. I det här läromedlen lyfter 

man även de två olika bilderna av kriget, dels den lycka som soldaterna kände samt hur det senare 

slutade i ett fruktansvärt kaotisk slakt av människoliv. Genom att göra detta får de även med hur lite 

den enskilda individen egentligen kunde påverka de manliga centrala aktörerna.  

 

 

 

 
157 Ericsson, Niklas, and Magnus Hansson, 2017, s. 263–265, 269. 
158 Långström, Sture, Ader, Weronica, Ededal, Ingvar & Hedenborg, Susanna, 2018, s. 165, 170. 
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Slutsatser och diskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka hur kvinnor och män i trettioåriga kriget och första 

världskriget har framställts i läromedel. Syftet var också att förstå hur framställningarna av kvinnor 

och män har förändrats över tid samt även att belysa den enskilda, vardagliga människan som lyfts 

fram i läromedlen har och hur dessa har förändrats över tid. Nedan kommer mina slutsatser och 

diskussion kring syftet med studien, där varje frågeställning kommer att analyseras individuellt. Dock 

kommer jag här att analysera de båda krigen tillsammans för att tydliggöra skillnader/likheter mellan 

krigen och dess framställning i läromedlen. En övergripande slutsats när det gäller mitt fokus på två 

olika krig från 1600-talet och 1900-talet är att de inte fanns några betydande skillnader i hur krigen 

beskrivs när det gäller genus och den enskilda, vardagliga människan. Det avgörande för de perspektiv 

som presenteras är i stället när läroböckerna är författade. Resultatet understryker därmed etablerad 

kunskap om att läromedel i hög grad formas av den tid då de skrivs.  

 

Hur har kvinnor framställts i läromedlens skildringar av krigen? Vilka kvinnor har 

omnämnts och sker det någon förändring över tid? 

Framställningen av kvinnan har självklart förändrats sedan de första läromedlen i den här studien. Som 

jag tidigare skrev i analysen, så är kvinnan ett icke A, bortglömd och osynlig. Detta förändras dock ju 

närmare vi kommer nutid. Från att författarna börjat nämna kvinnor, som drottning Kristina och 

Ferdinands hustru, övergår de delvis till att alltmer beskriva Kristina, att namnge Ferdinands hustru för 

att därefter ändå få med kvinnan som en del av historien och även uppmärksamma hennes roll, 

gällande båda krigen, både hemmavid när männen drog till fronten samt vid fronten. Att mina resultat 

ter sig likna de som jag har med i min tidigare forskning är inte förvånande. Det som dock skiljer min 

studie från de andras är att jag i min har valt att enbart fokusera på krigen, vilket gör att kvinnans 

närvaro/ökande närvaro på något sätt blir tydligare då det ”bara” är två krig som undersökts.  

 

I likhet med Jannert159, märker jag också tydligt av bilden att kvinnor är, speciellt i de tidigare 

läromedlen, som isolerade öar, som om författarna har tvingat in kvinnan på ett hörn för att hon ska få 

vara med. Detta gäller även i krigen och framkommer i beskrivningarna av drottning Kristina eller de 

kvinnor som fick arbeta med det som tidigare varit manliga uppgifter. Kvinnorna integreras inte helt 

och hållet i den historiska framställningen utan infogas istället i bilder eller egna faktarutor som ligger 

vid sidan av det huvudsakliga skeendet. Även de nyare läromedlen gör på samma sätt när de tar upp 

enskilda kvinnor. Ett exempel är gestaltningen av Bertha von Suttners som, enligt läromedlet från 

2002, kämpade emot stormakterna och för fred. Texten om henne är också i en separat faktaruta, något 

kan man se på två sätt. Antingen kan det vara så att författarna anser att detta är extra viktigt och 

 
159 Jannert Romée, Julia, 2013, s. 45.  
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därför väljer att göra en egen ruta, eller kan det vara så att kvinnan hamnar på den isolerade ön, vilket 

ligger i linje med Jannerts tolkning. Intressant är i alla fall att detta även går att se i de nyare böckerna. 

I boken från 2018 skriver författarna om kvinnor i en bildtext, där man även hänvisar till en annan sida 

som bara handlar om kvinnor och där man slår ihop all fakta om kvinnor i krig. Kvinnor i krig 

framstår återigen som ett slags särintresse som inte hör hemma i framställningen. Är det så svårt att få 

med kvinnor i den flytande texten, eller är det så att författarna känner sådana krav att få med kvinnor 

att de väljer att lägga dem i egna avsnitt? Det är även här vi kommer till min del av forskningsområdet, 

det som inte tidigare har gjorts, delvis om krigen, men också de nyare läromedlen och att den 

förändring av ökad representation av kvinnor som Maria Bellstrand och Jakob Bådagård har visat ske 

från 1980-talet och framåt.160 I min uppsats som fokuserar på krig så kan även jag se att 1980-talet är 

de läromedel där kvinnan får en starkare representation, även om kvinnor fortfarande är 

underrepresenterade och framställningarna i viss mån fortfarande utgår från mannen som norm när 

krigen skildras.  

 

Det jag också uppmärksammat i min genomläsning är att kvinnorollen sällan problematiseras och 

kommenteras – först i en lärobok från 2018 finns en sådan explicit uttryckt genusmedevenhet. Med det 

menar jag att författarna visserligen från 2010-talet lyfter allt mer fram att kvinnorna var med i trossen 

och hjälpte till med sårade och sjuka, lagade mat, skötte kläder och såg till att fältlägret fungerade. 

Men kvinnornas roller och handlingsutrymme diskuteras inte, utan presenteras i första hand som 

tillägg i framställningen som domineras av närvaron av män. En förändring har såldes skett från de 

tidigaste läromedlen till de nyaste och kvinnan har fått allt mer plats i läromedlen ju närmare analysen 

kommer 2010-talet. Även omnämnandet av kvinnor, vid namn, ökar allt mer i de nyare, med exempel 

läromedlet från 2007 där flera enskilda kvinnor utan någon egentlig ställning i samhället nämns.  

 
160 Bellstrand, Maria, Bådagård, Jakob, 2007, s. 30–32. 
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Hur har de manliga aktörerna framställts i läromedlens skildringar av krigen? Vilken 

plats och betydelse för krigen tilldelas de och sker det någon förändring över tid? 

I de tidiga läromedlen nämns männen utifrån sina bedrifter. Stort fokus sätts på Maximilian och 

kejsare Ferdinand II, då dessa män var de som var ivrigast att sprida den katolska läran. I läromedlet 

från 1941 använder man ord som fanatisk när man skriver om Ferdinand II.  Att Frans Ferdinand 

nämns i alla läromedel, när de skriver om första världskriget, är inte så förvånande, då mordet på 

honom anses vara det som tände gnistan. Dock läggs fokus på olika män under kriget, beroende på 

vilket läromedel man läser och vilken tid de är skrivna under. I de tidiga läromedlen skriver författarna 

mycket om de tyska generalerna och deras bedrifter, något som helt tonas ner i de senare. Detta är 

ganska intressant och går lite hand i hand med den teori som jag kommer att dra kopplingar till senare 

i det här stycket. Det är inte som Wallenstein i trettioåriga kriget, som har en stor roll i läromedlen 

fram till läromedlet från 1965, där hans närvaro minskar och författarna istället nämner honom som 

egoistisk och med maktvilja. De efterkommande läromedlen lägger mer fokus på Gustav II Adolf.   

 

Som tidigare nämnts skriver Östling om att Sverige innan andra världskriget var tyskvänligt.161 Detta 

tycker jag märks tydligt i läromedlen, där man lägger stort fokus på just de tyska officerarna, framför 

allt Wallenstein i kapitlet om trettioåriga kriget och Ludendorff under första världskriget. Båda nämns 

som duktiga och erfarna officerare. Detta förändras dock i läromedlet från 1965. Även Hindenburg får 

stor plats i de tidiga läromedlen, men försvinner helt i de senare läromedlen från 1986 och framåt. Att 

detta sker skriver Östling om i sin bok Nazismens sensmoral, och att det sker successivt kanske kan ha 

sin förklaring i att det egentligen inte är fel att nämna de tyska officerarna. Visst ligger mycket fokus 

på Wallenstein i de tidigaste läromedlen, och jag kan anse att det till viss del är ganska överdrivet. 

Men att även plocka bort Hindenburg och Ludendorff eller Kejsare Ferdinand kan kännas som att man 

tvingar bort några som ändå har en betydelsefull roll i krigen.  

 

Gustav II Adolf tar mer plats i de kommande läromedlen och beskrivs som en skicklig folkledare. 

Ifrån läromedlen 1965 och 1976 skriver författarna att han vinner lysande segrar och befriar 

protestanterna i norra Tyskland från katolikerna. Det ska även nämnas att i de tidigare läromedlen lyfts 

Gustav II Adolf fram som en ärorik kung och skicklig strateg i kriget. I läromedlet från 1965 lyfter 

man också för första gången fram att den svenska kungens mål kanske inte bara var att försöka 

försvara den protestantiska läran, utan framför allt att vinna mark i norra Tyskland i syfte att 

säkerställa sin makt på Östersjön. Detta kommer även bli en ganska genomgripande tes i de allt nyare 

böckerna, där Gustav II Adolfs mål men kriget beskrivs mer än själva kriget. Detta är intressant, då 

man nu visar på Gustav II Adolfs egentliga mål med kriget i Tyskland, att det egentligen inte handlade 

 
161 Östling, Johan, 2008, s. 212–214. 
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om att försvara den protestantiska läran utan istället om att säkerställa det egna landets makt. I kapitlen 

om första världskriget tar alla tidigare läromedel med Wilson och hans fjorton punkter, men det är 

först i läromedlen från 1956/-65 som man lägger mer fokus på Wilson och hans fjorton punkter. 

Wilson är en av de personer som generellt får mest plats i de senare läromedlen, medan det i de 

tidigare är Hindenburg och Lundendorff. Även detta kan då kopplas till Östling att Sverige var mer 

tyskvänligt innan andra världskrigets slut. De manliga aktörernas plats i läromedlen börjar efter 80-

talet tonas ner allt mer och detta kan man då dra kopplingar till att de enskilda, vardaglig människorna 

börjar ta allt mer plats. Istället läggs mer fokus på processer och strukturer kring krigen istället för 

centrala manliga aktörer.  

 

Som tidigare nämnt så tonas de centrala manliga aktörerna alltmer ner i de nyare läromedlen, från 

1996 till 2018. De män som fortfarande får ganska stor plats i kapitlen om första världskriget är Frans 

Ferdinand och Wilson, som får stor plats då han belyses som den person som försökte få till en så 

rättvis fred som möjligt. I de tidigare läromedlen lyfts USA:s president Wilson, den franska 

regeringschefen Clemenceau och engelska premiärmisten Lloyd George som de som bestämde 

fredsvillkoren, där de franska och engelska gick på den hårdare linjen, vilket också skulle leda till 

tyskarnas tuffa restriktioner. Att man kan se en förändring över tid i läromedlen är tydligt, där även 

fokus flyttas från tyska officerare och statschefer till de i trippelententen, och då framför allt de 

franska, engelska och amerikanska.  

 

Intressant är också att i läromedlen från 2007 börjar de enskilda, vardagliga männen att lyftas fram 

alltmer, och författarna lägger stort fokus på hur förhållandena var i både trettioåriga kriget och första 

världskriget, såväl hemma som vid fronten. Det som skiljer de olika krigen åt i läromedlen är hur 

fokus skiftar. I de tidigare läromedlen är fokus på män som deltog i trettioåriga kriget, vilka är mer 

omskrivna än männen i första världskriget. Detta kom att skifta i läromedlen ju närmare 2000-talet 

man kommer, där fokus växlar och det skrivs allt mer om första världskriget och de män som deltog 

där.  Man går från att i de tidiga läromedlen skriver mycket om de olika tyska officerarna och ledarna 

samt om svenske kungen till att i de senare helt plocka bort de tyska officerarna och skriva väldigt kort 

om den svenska kungen. Detta är väldigt intressant, då det till exempel i läromedlet från 2017 finns 

mer att läsa om soldaternas förhållanden än om de ledande personerna.  

 

Hur skildrar läroböckerna den enskilda, vardagliga människan i samband med 

krigen? Vilken plats har de i framställningen och sker det någon förändring över tid? 

Mannens roll i läromedlen har även den förändrats från de tidiga läromedlen, där officerare, kungar 

och kejsare var de mäktiga, till att man även lyfter fram soldaterna och deras roll i kriget, allt från 

deras plundringar som skildras i bilder i läromedlen till hur deras vardag var i skyttegravarna. En 
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tydlig tendens är att läromedlen från 1934 fram till 1986 riktar stort fokus på männen i ledande roller 

vilket jag kommer in på i slutet av det här avsnitten.  

 

Något som jag fastnade för under tiden jag studerade materialet var att författarna i läromedlen från 

1934, 1941 och 1956 skriver om framför allt två personer, som de benämner som ”vetenskapligt 

begåvade”, i de här läromedlen väljer man att lyfta två personer som egentligen inte har något med 

kriget att göra men författarna väljer ändå att ha med dem även om de generellt inte har med enskilda, 

vardagliga individer. Sen om dessa kan räknas som vardagliga då de tillhör de över skiten i samhället 

är en annan fråga, dock är det tydligt att de inte är centrala aktörer i det trettioåriga kriget.  

 

Det ska sägas att i läromedlen från 2011 till 2018 så får trettioåriga kriget begränsat utrymme jämfört 

med tidigare läromedlen. Författarna lyfter Gustav II Adolf men allt är väldigt kort, det nämns att han 

är kungen som går i krig med Tyskland och att han stupar, inte mer än så. Dock finns det hela avsnitt 

om Drottning Kristina i läromedlen, men då var som 6-åring när Gustav II Adolf dör, och det är även 

när han dör som läromedlen börjar avrunda fakta kring krigen, vilket gör att Kristina i just den här 

studien inte blir lika relevant då fokus ligger på krigen. När det handlar om den enskilda, vardagliga 

människan i läromedlen, så går det suggestivt framåt i läromedlen ju närmare man kommer nutid.  

 

I de tidiga läromedlen märks de lägre samhällsklasserna knappt av. I kapitlen om trettioåriga kriget har 

det varit en del bilder och även omnämnanden av de plundringar som skedde. Här har jag då dragit 

slutsatser om det lidande befolkningen fick utstå, men i de tidigaste läromedlen så omnämns inte detta. 

Det är först i de senare som lidandet verkligen tas upp. Det intressanta är ändå att det hela tiden har 

funnits i bakgrunden, även om det tydliggörs mer i de senare läromedlen än i de tidigare. I kapitlen om 

första världskriget kommer inte de lägre samhällsklasserna alls att belysas förrän i de senare böckerna. 

Vad detta beror på låter jag vara osagt, men starkt fokus har ändå alltid riktats mot män och i 

synnerhet män i ledande roller, allt från statschefer till officerare och generaler.  

 

Det sker dock en förändring i läromedlen från 1990-talet och som blir tydligast på 2010-talet, där både 

män och kvinnor i icke ledande roller lyfts fram och till viss del även lyfts fram i större utsträckning 

än de centrala manliga aktörerna. Kungar och officerare har hela tiden varit de som tagit störst plats i 

våra tidigare läromedel, under hela mitt studiespann av läromedel, och det är först under 1990-talet 

som läromedlen börjar lägga mer fokus på kvinnorna och de enskilda, vardagliga männen. Det börjar 

helt enkelt bli mer intressant att skriva om människor utanför de ledande rollerna, kvinnan är mindre 

synlig då hon inte alls finns med i läromedlen från -34, -41, -56. -65 och -86, dock nämns det kort om 

att soldaterna våldförde sig på kvinnan. Här representeras alltså kvinnan endast som offer. Uppsatsen 

kan här alltså visa en viss korsande utveckling, där männen i makt är de som nämns i alla läromedel, 
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men att i de nyare läromedlen tar kvinnorna och de enskilda vardagliga männen allt mer plats och de 

centrala manliga aktörerna får allt mindre plats till att knappt nämnas.  

 

Kvinnan nämns endast i de tidiga läroböckerna som antingen fru till Ferdinand eller som drottning 

Kristina. Människor utan något speciell titel eller status, alltså den enskilda, vardagliga människan 

beskrivs som en anonym massa i de tidigare läromedlen och det är först i läromedlen från 1996 som de 

uppmärksammas allt mer och går ifrån att vara den anonyma massan till att gestaltas mer utifrån 

individnivå. Här är det både män och kvinnor, män som soldater eller som barn och kvinnor som 

arbetare i fabriker eller i trossen. I de tidigaste läromedlen är fokus framför allt och nästan bara på de 

manliga centrala aktörerna, medan det i de nyare läromedlen allt mer korsar varandra, det vill säga att 

manliga betydelsefulla aktörer tonas ned samtidigt som individer utan politiskt inflytande och kvinnor 

blir mer synliga. Även om det är kvinnor i maktposition som först tar platsen så kommer det en 

förändring där soldater och arbetande kvinnor i tross eller i fabriker/ämbeten nämns allt mer och i de 

allra nyaste läromedlen har mer plats än de manliga aktörerna som till viss del bara nämns i 

förbifarten. Det går därmed att se någon form av två korsande utvecklingar, där de manliga aktörerna 

börjar förlora sin plats i läromedlen börjar istället kvinnor och män utan någon form av status ta allt 

mer plats. De vardagliga individerna blir allt mer vanliga och de centrala aktörerna nämns bara kort 

och inte alls i samma mängd som tidigare. Män som Wilson och Gustav II Adolf har fortfarande en 

plats men ser jag det utifrån det stora hela så är det de enskilda, vardagliga människorna som har störst 

plats.  
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Avslutande reflektion 

Ämnet har varit minst sagt intressant, och även om det stundtals har varit frustrerande att gå igenom 

allt material gång på gång, så har resultatet gett utdelning. Det jag nu i efterhand anser att man skulle 

kunna forska mer kring är dagens läromedel och synen på kvinno- och mansrollen i dem. Hur ser det 

ut i de olika läromedlen i nutid? I den här studien fick jag tyvärr inte plats med alla nutida läromedel, 

då det finns så extremt många av dem. Det jag kan konstatera är att en förändring sker från 1930-talet 

till nutid, och jag har bara snuddat vid skillnaden mellan läromedlen i nutid. Det hade alltså varit 

intressant att göra en studie som täcker in enbart dagens läromedel. Hur ser framställningen ut där, och 

skiljer sig läromedlen åt sinsemellan, även om de utgår från samma kursplan? Redan i den här studien 

kan man se vissa tendenser till det, men på grund av bristande tid och material så kan jag inte dra 

några slutsatser kring detta.  

 

Det jag har kommit fram till i den här studien är vikten av att som lärare själv belysa frånvaron av 

både män och kvinnor och den framställning som till viss del görs i läromedlen. Det ligger på oss 

historielärare att själva problematisera dagens läromedel, då författarna bara de allra senaste åren 

börjat göra detta i begränsad omfattning. Detta kan ha sina förklarliga skäl, då jag nu bara tittat på två 

krig av en lång historia som läromedlen måste täcka in, vilket gör det naturligt att författarna måste 

välja vad de ska problematisera och inte.  
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