
Kvinnor i antiken och var man 

inte hittar dem 

En studie av digitala läromedels berättelser om antiken från ett 

genusperspektiv  

Tomas Hedén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) 

Examensarbete HVSANK, GN, 15 hp 

Ämne: Historia 

Program: Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen - 

humaniora och samhällsvetenskap | 90,0 hp 

Termin: HT 2017 

Handledare: Martin Karlsson 

Examinator: Pernilla Andersson 

English title: Women in the antiquity and Where to Find Them: A study of how 

digital school materials portray the antiquity from a gender perspective 



Abstract 

The purpose of this paper is to analyse how the period of antiquity is portrayed in the Swedish 

upper secondary school material in the course History 1b from a gender perspective, by 

examining digitalized study materials that claims to follow the specified curriculum. The 

course curriculum for History 1b states the importance of including female groups in the 

historic narrative, as well as that ideas of equality between sexes should permeate everything 

connected to teaching, among other things. The paper aims to analyse how gender is 

portrayed by examining the digitalized study material of Digilär Historia 1 100 poäng, 

Nationalencyklopedin, NE, Historia 1 and Gleerups Möt historien 1b. The analysis was done 

using theories of gender from Yvonne Hirdman and Joann Scott to put historical power 

structures in relation to gender. The questions considered were (1)Which male and female 

characters are included and (2)how are they portrayed? (3)Lastly, how are social differences 

between them explained? 

The results show an overrepresentation of men. In the Gleerups material no specific female 

character was represented. NE’s material had 26 % and Digilär’s 20 % representation of 

women. The female characters are portrayed with stereotypical female characteristics such as 

their body, seduction and their ability to bear children. Female leaders are shown only to 

influence issues regarding equality and other women, whereas all mentioned men are 

portrayed as changing society especially as conquerors and warriors. Masculinity and 

femininity are portrayed as counterparts and men’s greatest weakness is any inability to 

control their wives and daughters. There are some exceptions that blurs the line such as 

Athene, Apollon and to some extent Cleopatra which are portrayed by showing characteristics 

associated with the other gender. The writers of the study materials are limited by the limited 

number of available historical sources and the picture they betray but only NE points out the 

problems with this. Neither Digilär nor Gleerups mention the skewed picture as a problem but 

Digilär shows to some extent how people in Greece legitimized the patriarchal structures.  
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Inledning 
 

Historieläraren står från sin första dag i yrkeslivet inför ett problem. Vilket historiskt urval ska 

hen välja i sin undervisning? Ett av flera verktyg som läraren kan ta hjälp av är läroböckerna, 

vars författare medvetet har jobbat mot de ämnesspecifika målen. Verktyget är utöver sin 

hjälp till läraren bra för eleverna att falla tillbaka på och förbereda sig med. De ger ett 

perspektiv på ämnet som läraren kanske inte gör. Det är ett verktyg som finns i många 

klassrum och är utarbetat av historiedidaktiska forskare och lärare som är införstådda i 

ämnesplanen och läroplanen. Men vilket är deras urval?  På många sätt är det detta urval som 

blir den historien som eleverna erbjuds. Nämns inte specifika delar eller utvecklas de inte, 

kommer dess information inte att betyda lika mycket för eleverna. Ska man vara realistisk kan 

inte all historia läras ut vilket gör urvalsprocessen relevant att studera. Likt historieämnets 

förmåga historiebruk handlar undervisningen om hur lärare använder sig av historia. 

 

En grupp som har tendens att få lite utrymme i urvalsprocessen är kvinnor. Till exempel 

skriver journalisten Mikael Delin i en granskning i Dagens Nyheter ”…att i de vanligaste 

läroböckerna utgör kvinnor i snitt bara 13 procent av alla personer, och andelen minskar i 

kapitlen om 1900-talet.”1  Hur anpassade är läroböckerna egentligen? DN:s undersökning 

baserades på tryckta läroböcker men nya digitaliserade böcker har blivit populärare att 

använda i undervisningen. Framförallt för att de erbjuder flera olika möjliga interaktiva 

inlärningsmetoder och kan uppdateras efter behov. De nya läromedlen öppnar många nya 

dörrar men hur ser deras urval ut i förhållande till kvinnohistoria och genus? I läroplanen ska 

undervisningen förespråka jämställdhet mellan könen.2 Jämställdhet i historieundervisningen 

kan belysas genom ett genusperspektiv. Vad är det för manliga och kvinnliga aktörer som 

synliggörs och hur porträtteras dessa i de digitaliserade läromedlen? 

 

 

 

                                                 
1 Mikael Delin, ”Kvinnorna saknas i skolans historieböcker”, DN.SE, 15 januari 2015, 

https://www.dn.se/nyheter/sverige/kvinnorna-saknas-i-skolans-historiebocker/. 
2 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Stockholm: Skolverket :, 

2011), s 1 och 9, http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705. 
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Bakgrund - styrdokument 
 

I Lgr 11, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 

finns det tydliga anvisningar om hur undervisningen ska genomsyras av skolans värdegrund. 

Framförallt ska respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar förmedlas och 

förankras.3 Den grundläggande synen på jämställdhets beskrivs vara: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta 

och förmedla.
4
  

Här ser vi att målet, att skolan ska främja jämställdhet mellan kvinnor och män, är tydligt 

formulerat i läroplanen. I läroplanen från 1994 står det liknande fast där ”solidaritet mellan 

människor” var ”solidaritet med svaga och utsatta”5. Synen på jämställdhet har funnits i 

läroplanen under en lång tid. Lgr 11 går ett steg längre genom att även i sina riktlinjer skriva 

att lärares undervisning förväntas präglas av ett jämställdhetsperspektiv i både innehåll och 

upplägg.6 

 

I Historieämnets kurs historia 1b 100 poäng blir jämställdhetsperspektivet förtydligat i det 

centrala innehållet med:  

Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller 

kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel 

social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
7
 

 

Det finnas även ett flertal passager som kan tolkas relatera till jämställdhetsperspektivet 

baserat på hur dessa är formulerade. Tillexempel förväntas undervisningen ge eleverna 

möjlighet till att utveckla förståelse för historiebruk utifrån olika grupper och människor, 

vilket kan kopplas samman med målet rörande jämställdhet. Perspektiv i förhållande till olika 

situationer är ett annat exempel, men det faller på läraren själv att använda sig av riktlinjen att 

jämställdhet ska genomsyra undervisningen och urvalet. Det finns såldes tydliga föreskrifter 

om vikten av jämställdhet i skolundervisningen.  

                                                 
3 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s 5. 
4 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s 5. 
5 ”SKOLFS 1994:1 - Grundföreskrift”, åtkomstdatum 26 december 2017, 

http://www.skolverket.se/skolfs?id=100. 
6 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s 10. 
7 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s 73. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Omkring halva jordens befolkning identifierar sig som kvinnor, och att ignorera gruppen i 

historieundervisningen lämnar stora hål utifrån hur läroplanen är uppbyggd. I beskrivningen 

av det centrala innehållet för kurs historia 1b finns det formuleringar som ger uttryck för att 

kursen ska ta upp vissa tydliga jämställdhetsaspekter.8 Detta är således någonting som 

förväntas ske under historiekursen. Lärarens urval är viktigt men samtidigt är hen starkt 

påverkad av det elevmaterial som finns tillgängligt. I vilken utsträckning följer de nya digitala 

läromedlen styrdokumentets lärandemål om jämställdhet mellan kvinnor och män?  

 

Uppsatsens frågeställning ämnar kartlägga hur genus porträtteras i de specifika läromedlen för 

kurs historia 1b. Undersökningen kommer att fokusera på det läromedelsinnehåll som berättar 

om antiken, och beröra hur aktörerna skildras i förhållande till kön.  

 

Hur representeras män och kvinnor i läromedlen?  

1. Vilka manliga respektive kvinnliga aktörer tas upp?  

2. Porträtteras aktörerna olika beroende på kön? Hur i så fall? 

3. Vad finns det för sociala skillnader mellan dem? 

 

Forskningsläge 
 

Uppsatsen forskningsläge beskriver vad den aktuella forskningen säger om läromedel utifrån 

ett jämställdhetsperspektiv. Rubriken ”Historiska perspektiv på genus i läromedlen” tar upp 

hur forskningen visar att läromedlen har utvecklats under 1900-talet. Detta är relevant för 

uppsatsen på grund av att det ger ett historiskt perspektiv på utvecklingen inom historieämnet. 

”De mansdominerade läroböckerna” beskriver forskning gjord på jämställdheten i 2000-talets 

läromedel, vilket utvecklar de aktuella problemen i tryckta läromedel och skapar en bas för 

undersökningen av digitala läromedel. ”Hur ser en jämställd lärobok ut” är viktigt att ha med 

för att vara medveten om möjliga lösningar under analysen. Rubriken ”Konsekvenser av en 

lärobok som saknar jämställdhetsperspektiv” ger kopplingar mellan historiebruket och dagens 

                                                 
8 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s 9. 
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samhälle. ”Digitala läromedels möjligheter att förbättra genusperspektivet i historieämnet” 

bygger vidare på undersökningens grund. Den avslutande rubriken ”Antiken i läromedlen” 

ämnar ge en övergripande bild över forskningen om antiken i läroböcker för att 

kontextualisera uppsatsens egna fokus och syfte. 

 

Historiska perspektiv på genus i läroböcker 

 

Pedagogikforskaren Angerd Eilard skriver i avhandlingen Modern svensk och jämställd - Om 

barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962 – 2007 att historieämnets 

läroböcker fortfarande är skrivna från ett kolonialt vitt västerländskt perspektiv. Det finns en 

institutionell tröghet medan nya och gamla hegemoniska diskurser överlappar varandra, vilket 

har problematiserat läroböckernas utveckling.9 Fler grupper har med tiden blivit inkluderade i 

historieämnet och empirin har blivit mer komplex men det finns fortfarande 

självförverkligande stereotyper. Heteronormativa tankar har tillochmed blivit mer 

dominerande genom ett ungdomsmedelklassideal baserad på maskulin ungdomskultur.10 

 

De mansdominerade läroböckerna  

 

Pedagogikforskarna Britt-Marie Berge och Göran Widding skriver i En granskning av hur 

kön framställs i ett urval av läroböcker: Underlagsrapport till skolverkets rapport ”i enlighet 

med skolans värdegrund?” om problematiken med avsaknaden av genus i läroböcker i 

allmänhet. De analyserar 24 läroböcker från både högstadiet till gymnasieskola. De 

undersöker biologi/naturkunskap, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Tydligast 

är problematiken i naturämnena men den är också synlig i historieämnets läroböcker. 

Anledningen är att fokus har varit på sammanhang dominerade av män.11 Framförallt är det 

för mycket fokus på krig och spektakulärt våld. Kvinnor är underrepresenterade i antal och 

framstår som osynliga. Framförallt efterfrågar Berge och Widding erfarenheter, kunskaper 

och yrken relaterade till kvinnor. Kvinnors relation till manliga verksamheter lyfts inte fram 

                                                 
9 Angerd Eilard, Modern, svensk och jämställd: om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962 - 

2007, Malmö studies in educational sciences 38 (Malmö: Högskolan, Lärarutbildningen, 2008), s 415-416. 
10 Eilard, s 449. 
11 Britt-Marie Berge och Göran Widding, ”En granskning av hur kön framställs i ett urval av läroböcker: 

Underlagsrapport till Skolverkets rapport ’I enlighet med skolans värdegrund?’” (Stockholm: Skolverket, 2006), 

s 14. 
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utan de bedöms utifrån sitt kön från ett manligt perspektiv.12 De könsperspektiv som blir 

synliggjorda görs via faktarutor, bilder eller en separat text. De nämns sällan i huvudtexten. 

Kvinnor framstår som offer medan stereotypa män är överrepresenterade. Dessa skilda sätt att 

framställa män och kvinnor riskerar att ge en begränsad bild av historien. Berge och Widdings 

analys ger en bild av att det kommer ta lång tid innan läromedelsförfattarna kommer använda 

relevanta forskningsresultat som antologier och översiktsarbeten för att ge nyanserade 

infallsvinklar.13 

 

Historikern Ann-Sofie Ohlander kritiserar Berge och Widdings studie med motiveringen att 

de saknar kunskap om tillgängliga källmaterialet och det aktuella forskningsläget. Ohlander 

analyserar i Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia: en granskning på uppdrag 

av Delegationen för jämställdhet i skolan (2010) fyra läroböcker och en lärarhandledning i 

historia. Det är två gymnasieböcker och två grundskoleböcker och hon motiverar sitt urval 

med att påpeka att alla läromedel visade stora likheter i sina utformningar och innehåll.14 

Ohlanders analys görs mer djupgående men slutresultatet blir detsamma. Det är få namngivna 

kvinnor, kvinnliga insatser ignoreras och riktlinjer från läroplanen och kursplaner följs inte.15 

Det är männen som synliggörs genom individer, grupper och perspektiv. Kvinnor nämns 

minimalt och de stycken som skriver om kvinnor blir dominerade av manliga perspektiv. De 

namngivna kvinnorna blir färre ju längre fram i tiden böckerna behandlar men representation 

är inledningsvis inte stor.16 De anonyma kvinnorna beskrivs som pendanger till män, till 

exempel i egenskap av att vara deras hustrur. Mycket av den generella produktionshistorien 

tillskrivs männen fram till den industriella revolutionen när kvinnor blir synliggjorda arbetare 

i industrierna. Kvinnors insatser osynliggörs i historien, till exempel saknas beskrivningar av 

kloster under medeltiden och kvinnorörelserna.  

 

 

 

                                                 
12 Berge och Widding, s 17. 
13 Ann-Sofie Ohlander, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia: en granskning på uppdrag av 

Delegationen för jämställdhet i skolan, Statens offentliga utredningar, 2010 :10 (Stockholm: Kärnavfallsrådet, 

2010), s 10. 
14 Ohlander, s 14. 
15 Ohlander, s 6. 
16 Ohlander, s 68. 
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Hur ser en jämställd lärobok ut? 

 

I de läromedel som Ohlander har analyserat används problematiseringar av jämställdhet 

enbart i texter kopplade till stycken med kvinnor och bara kvinnor. Böckerna beskrivs 

värdesätta kvinnor, deras insatser, förhållande och rättigheter jämlikt med männen men deras 

beskrivning av problematiken är begränsad.17 Det saknas analyser av samhälleliga skillnader 

mellan män och kvinnor i olika tider. Ohlander problematiserar till exempel antikens syn på 

homosexualitet med hur en lärobok bara ger en bild av manlig homosexualitet från Athen men 

inte jämför med kvinnliga motsvarigheter som Lesbos. En jämställd beskrivning av historien 

skulle utformas på ett annat sätt än hur dessa läroböcker är strukturerade. Kvinnor skulle 

framställas som tänkande, handlande, upplevande och skapande subjekt konstaterar 

Ohlander.18 De historiska frågorna skulle omfatta såväl kvinnor som män. Det behöver finns 

flera jämförande stycken mellan kvinnor och män. Dessa stycken behöver, enligt Ohlander, 

problematisera olika delar som förhållande till barn, historiska skeenden, förändringar och 

verksamhetsområden. Verksamhetsområden behöver förtydligas med vilka som vara 

gemensamma och vilka som var för sig. Mannens historia behöver också skrivas om med 

tematiseringar av män och stycken som utvecklar problematiska manlighetsideal på samma 

nivå som kvinnor. 

 

I böckerna medvetandegörs inte mannens liv och verksamhet. Mannen är normen –

huvudperson och urvalsstyrande. De behöver medvetengöras och diskuteras. Genom att 

analysera dessa kommer urvalsprocessen till vad som synliggörs och vad lyfts fram 

problematiseras. Ohlander belyser hur vissa delar av produktion kopplas till manlighet fast 

dessa egentligen inte är det. Diskussioner kring ideologi, politik, människovärde och 

demokratisering tillskrivs mannen men hur de i andra delar lyser med sin frånvaro som i 

hushåll och med barn. Samma analys kan göras tvärtemot med varför kvinnor inte får synas 

respektive synas. Genom att undersöka ovanstående problematik kommer samhällskillnader 

mellan män och kvinnor att bli synliga. Till exempel varför krig blir tematiserade från 

männens perspektiv och inte alls från kvinnornas.19 I den svenska kontexten från 1720-talet 

                                                 
17 Ohlander, s 71. 
18 Ohlander, s 71. 
19 Ohlander, s 72. 
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och framåt finns det ett rikt material som tagits fram av genusforskning och kvinnoforskning 

att ta inspiration ifrån. 

 

Konsekvenser av en lärobok som saknar jämställdhetsperspektiv 

 

Om historien och historieskrivningen inte ifrågasättas med tydliga förebilder riskerar det att 

påverka elevernas egna självbild. Ohlander skriver att om männen är överrepresenterade blir 

de lätt kopplade till normen vilket ger en skev bild av historieskrivningen och synen på 

manlighet för pojkar. De kan tillexempel kopplas till specifika ideal som begränsar och 

eventuellt ger en negativ självbild på sig själv eller omvärlden. Detsamma gäller även de 

flickor som saknar positiva självbilder vilket kan förstärkas om det saknas kvinnliga 

förebilder. Historiedidaktikern Lena Almqvist Nielsen problematiserar detta i antologin 

Medier i historieundervisningen: Historiedidaktisk forskning i praktiken som handlar om de 

historiska mediernas funktion, användning, villkor och roll.20 Nielsen undersöker hur 

samhället påverkar undervisningen på ett sätt som inte tryckta historieböcker gör. Genom att 

jämföra genusperspektiv i de tryckta läroböckerna med den senaste arkeologiska forskning ute 

i fältet blir det tydligt hur läroböckerna inte är uppdaterade.21 Nielsen menar att om 

undervisningen kompletteras med studiebesök eller möten med arkeologer blir slutresultatet 

bättre för eleverna, eftersom forskningen belyser genusperspektivet bättre än läroböckernas 

äldre förankrade historieskrivning. Nielsen skriver inte själv om digitaliserade läromedel men 

det hon efterfrågar är någonting som digitala läromedel kan ersätta. Genom de digitaliserade 

läromedlen finns det möjligheter att introducera eleverna till forskningsfältet via digitaliserade 

källor. 

 

Digitala läromedels möjligheter att förbättra genusperspektivet i historieämnet  

  

Digitaliseringen av historieböcker följer i strömmen av hur informationsteknik utvecklas. 

Historiedidaktikern Niklas Ammert skriver att framförallt har möjligheten till digitalisering av 

                                                 
20 Hennes stycke heter: Förhistorien utifrån genus och kulturellt minne: Kontinuitet och förändring i svenska 

läroböcker under 1900-talet och början av 2000-talet. 
21 Lena Almqvist Nielsen, ”Förhistorien utifrån genus och kulturellt minne: Kontinuitet och förändring i svenska 

läroböcker under 1900-talet och början av 2000-talet”, i Medier i historieundervisningen: Historiedidaktisk 

forskning i praktiken (Ummå Universitet, 2016), s 129. 
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källmaterial, länksamlingar, faktasidor och filmsekvenser öppnats upp.22 Forskning runt 

historieämnet är till största del baserad på tryckta källor. Historiedidaktikern Thomas Nygren 

skriver i Students Writing History Using Traditional and Digital Archives om effekterna när 

digitaliserade källor används. Hans undersökningar visar att de digitaliserade källorna har 

effekten att eleverna har blivit mer kritiska till historiska källor, eftersom de förstår 

komplexiteten med källor på ett annat sätt när de får möjlighet att jobba med dem digitalt. 

Lättillgängligheten öppnar upp lärandet.23 Möjligheterna med det stora digitala urvalet kan bli 

problematiskt och kräver mer forskning. Historiedidaktikern Peter Norlander skriver i sin 

licentiatavhandling Historieundervisning i det multimediala klassrummet Lärares 

förhållningssätt till olika mediers kvaliteter och användbarhet om hur media används i 

klassrummet. Undersökningen är baserad på intervjuer med historielärare relaterat till 

medieanvändning. Det är många som använder media i sin undervisning men det krävs ett 

varierat och strategiskt planerat resonemang kring urvalet. Norlander efterfrågar även 

utförliga diskussioner kring olika mediers användbarhet och även vilka som kan anses 

lämpliga.24  

 

Antiken i läromedlen 

 

Det finns två studentuppsatser som analyserar antiken i historiska tryckta läromedel. Johan 

Persson skriver i sitt lärarexmanensarbete Vad gjorde kvinnorna när männen skrev historia? 

Läroböcker i historia ur ett genusperspektiv om hur antiken och medeltiden skildras i 

läroböcker mellan 1976 och 2008. Han kommer fram till att läroböckerna har varit relativt 

konstanta i sin porträttering men han problematiserar inte budskapen och läromedlens 

historiebruk.25 Jonathan Andersson gör en likande analys i sitt lärarexmanensarbete Den 

antika kvinnan i skuggan av mannen - En studie om kvinnors identitet och utrymme i svenska 

                                                 
22 Niklas Ammert, ”Historieläromedel : en forskningsöversikt”, Humanetten, nr 37 (2016): s 150. 
23 Thomas Nygren, ”Students Writing History Using Traditional and Digital Archives”, Human IT 12, nr 3 

(2014): s 78. 
24 Peter Norlander, ”Historieundervisning i det multimediala klassrummet : lärares förhållningssätt till olika 

mediers kvaliteter och användbarhet”, DIVA, 2016, s V, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-

128366. 
25 Johan Persson, Vad gjorde kvinnorna när männen skrev historia? : Läroböcker i historia ur ett 

genusperspektiv, 2009, s 33, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-167498. 
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läroböcker i historia mellan 1905 och 2012 fast med fokus på antiken.26 Även i denna uppsats 

görs inga djupare analyser.    

 

Teori 
 

Historiebruk 

 

Inom historieämnet finns det forskare som problematiserar hur vi brukar historia och även hur 

läromedel gör det. Historikern Peter Aronsson definierar historiebruk som ” de processer då 

delar av historiekulturen aktiveras för att forma bestämda meningsskapande och 

handlingsorienterade helheter” 27. Med historiekultur menas här källor, artefakter, ritualer, 

sedvänjor och påstående om det förflutna som kan användas för att knyta samman dåtiden, 

nutiden och även framtiden. Ett urval av källor och sedvänjor kan exempelvis användas för att 

beskriva en historisk händelse ur ett specifikt perspektiv. Ett medvetet eller omedvetet urval 

av källor och sedvänjor kan exempelvis användas för att beskriva en historisk händelse ur ett 

specifikt perspektiv.28Processen att göra detta är ett historiebruk. Det finns ett flertal 

kategorier av historiebruk, exempelvis definierar historiedidaktikern Klas-Göran Karlsson 

kategorierna existentiellt, vetenskapligt, moraliskt, ideologiskt, kommersiellt, politiskt-

pedagogiskt och ett icke-bruk. Historiebruksformerna kategoriseras genom dess syfte och 

efter hur historien framställs.  

 

Inom historieundervisningen kan flera historiebruksformer användas som till exempel det 

vetenskapliga historiebruket. Det vetenskapliga historiebruket handlar om att kritiskt granska 

varför samhället ser ut som det gör genom att analysera källmaterial utifrån relevant 

forskning. Lärare behöver också ställa sig kritiska till det historiebruk de använder i sin 

undervisning och den som speglas i läromedlen eftersom de ger en vinklad bild av historien 

genom sina tolkningar och förmedlingar. Bilden kan vara influerad av olika strömmar och 

trender vilket i slutändan ger eleverna en begränsad bild av den specifika kontexten som 

                                                 
26 Jonathan Andersson, Den antika kvinnan i skuggan av mannen : - En studie om kvinnors identitet och utrymme 

i svenska läroböcker i historia mellan 1905 och 2012, 2016, s 40, 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-52250. 
27 Peter Aronsson, ”Historiekultur, politik och historievetenskap i Norden”, i Historisk tidskrift (Stockholm), vol. 

2002(122):2,  [189]-208 (Historisk tidskrift (Stockholm), 2002), s 189. 
28 Aronsson, s 190. 
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undervisas. När lärare använder sig av olika verktyg i sin undervisning är det viktigt att de 

analyserar dessa. Karlsson efterfrågar analyser av förutsättningarna i skolan och 

undervisningen av historieämnet. Genom att undersöka klassrumshistorien skulle läromedlens 

olika budskap och även de politiska influenser som styr historieämnets utveckling i 

klassrummet problematiseras.29 Ett verktyg för att göra detta är ett genusperspektiv. 

Historiebruket är, enligt historiedidaktikern Per Eliasson, delaktigt i den rådande 

historiekulturen och genom att påverka historiebruket kan vi även förändra historiekulturen.30 

I dagens samhälle finns det starka genustrender och ett genusperspektiv på historieskrivningen 

är därför aktuellt att analysera. Det är framförallt ett icke-bruk av historia kopplat till 

porträttering av kvinnor som är relevant. Icke-bruk handlar om att medvetet eller omedvetet 

välja bort specifik historia i historieskrivningen. Ett medvetet icke-bruk kan exempelvis 

användas av politiska eller intellektuella grupper som vill legitimera sin syn på samhället.31 

Tidigare forskning över hur läromedel brukar historia har kritiserat att kvinnor osynliggörs 

och hur männens historia lyfts fram som viktig, eftersom ett sådant historiebruk förstärker 

samhällets könsroller.32 Uppsatsen ämnar därför att undersöka hur de digitala läromedlen 

använder sig av historiebruk utifrån ett genusperspektiv.   

 

Genusteori 

 

Genus är ett latinskt ord som kan kopplas till betydelserna härkomst, släkt, stam, kön, art och 

slag.33 Genus definieras i uppsatsen som socialt kön för att särskilja kultur från biologi.34 

Historikern Yvonne Hirdman beskriver genus som en social process som skapar och 

upprätthåller maskulina och feminina egenskaper. Inom forskningen används begreppet genus 

för att utveckla idéer om relationen mellan könen.35 Uppfattningar, idéer och normer om kön 

                                                 
29 Klas-Göran Karlsson ”Inledning”, i I Historien är nu, redigerad av Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander, 2:a 

uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2009), s 15. 
30 Per Eliasson, ”Historieämnet i de nya läroplanererna”, i Historien är närvarande : historiedidaktik som teori 

och tillämpning, red. Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander (Lund: Studentlitteratur, 2014), s 290. 
31 Karlsson, Klas-Göran. ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”. I Historien är nu, redigerad av Klas-

Göran Karlsson och Ulf Zander, 2:a uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2009), s 64-65. 
32 Ann-Sofie Ohlander, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia: en granskning på uppdrag av 

Delegationen för jämställdhet i skolan, Statens offentliga utredningar, 2010 :10 (Stockholm: Kärnavfallsrådet, 

2010), s 72. 
33 ”genus - Uppslagsverk - NE.se”, åtkomstdatum 12 november 2017, 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/genus. 
34 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, Tidskrift för 

genusvetenskap 0, nr 3 (1988): s 50. 
35 Hirdman, s 51. 
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skapas inte i ett vakuum utan ur en specifik relationell kontext. Genus kan vara ett verktyg för 

att belysa dessa i olika kontexter.36 Vidare beskriver Hirdman genussystem som ett centralt 

begrepp i analysen. Hon menar att genus är en dynamisk konstruktion, ett system, som är 

uppbyggt efter en typ av kategoriserande dualism. 37 Historikern Joan Scott belyser även 

vikten av genus i förhållande till behovet av att förstå de historiska maktstrukturernas 

kopplingar till maskulinitet. Hon menar att maktstrukturerna i samhället upprätthålls genom 

skapandet av könsskillnader och en heteronormativitet där varje egenskap är kopplad till en 

viss nivå av makt.38 Scott går vidare och belyser hur diverse ledare som Ayatollah Khomeini, 

Stalin, Hitler och Jakobinerna i den franska revolutionen likställer makt med maskulinitet. 

Hon visar hur dessa ledare legitimerade styrka, herravälde och ledande med maskulinitet 

medan femininitet kopplades med fienden, svaghet och subversiv verksamhet. Dessa laddade 

kopplingar resulterade i att kvinnor inte blev accepterade på den politiska arenan, att de 

förlorade rätten över sina kroppar, förbud av inkomst för mödrar och införandet av kvinnliga 

klädkoder.39 Scott beskriver en hierarkisk ordning baserad på en generaliserad syn på den 

”naturliga” ledarskapsfördelningen mellan könen. Genom att könskoda samhället förändras 

med tiden synen på manligt och kvinnligt. Förändringarna blir inkorporerade i kulturen och 

betraktade som ”sanningar”. Scott menar att det bara är genom en analys av genus som 

motiven bakom förändringarna blir tydliga.  

 

I historieämnet har betydelsen av genusteori blivit ifrågasatt av traditionella politiska 

historiker och fokus har istället varit på krig, diplomati och politik.40 På ytan stämmer det att 

generaler och politiker har stor påverkan på historieutvecklingen men för att verkligen förstå 

hur de inblandade aktörer har handlat krävs det en djupare analys för att kunna läsa mellan 

raderna. Till exempel kan maktrelationer mellan olika nationer och kolonier bli tydligare 

genom en genusanalys av manlighet och kvinnlighet. Det går även att förklara legitimeringen 

av krig där soldaterna offrar sina liv för sitt land med hjälp av genus. Manlighet i den här 

kontexten är baserad på att skydda de ”svaga” kvinnorna och barnen. Scott menar att ledaren 

associeras med fadersymbolen och sönernas lydnad till honom. Här finns det starka 

kopplingar med maskulinitet och nationens styrka. Landet blir familjen och tvärtom. Genus 

                                                 
36 ”genus - Uppslagsverk - NE.se”. 
37 Hirdman, ”Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, s 51. 
38 Joan Wallach Scott, ”Genus - en användbar kategori i historisk analys”, i Genushistoria : en historiografisk 

exposé, vol. S. 81-112 (Genushistoria : en historiografisk exposé / 2004, 2004), s 1072-1073 engelska upplaga. 
39 Scott, s 1072. 
40 Scott, s 1073. 
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kan användas som ett referenssystem genom historien för att analysera hur makthierarkierna 

har skapats, upprätthållits, legitimerats och kritiserats.41 Det är viktigt att poängtera att 

makthierarkierna inte alltid följer en kronologisk utveckling. När samhället utvecklas uppstår 

det nya arenor och kulturella symboler. Dessa nya verktygs innebörd blir nya arenor där 

maskulinitet och femininitet skapas. 

 

Hirdman kritiserar Scotts teori med att fokus hamnar på kvinnoförtryck och inte specifikt på 

genus. Hon menar att det ramverk Scott bygger upp snarare är ett perspektiv på den tidiga 

kvinnoforskningen som inte har ett definierat ordet genus.42 Hirdman vidareutvecklar istället 

genus som kunskap om manlighet och kvinnlighet. Invävt är då kunskapen om hur manligt 

och kvinnligt bildas i form av rörliga processer som skapar sociala praktiker och 

föreställningar. Genus beskrivs som ett dynamiskt system där processer, fenomen, 

föreställningar och förväntningar skapar normer. Hirdman menar att denna systematisering 

belyser problematiken som genusteorin kan analysera.43 Som verktyg i analysen betraktar 

Hirdman genussystemet som en ordningsstruktur av kön, vilken påverkar och interagerar med 

andra ekonomiska, sociala och politiska ordningar. För att bredda genusanalysen ytterligare 

tar Hirdman upp de två principerna isärhållandets tabu, där de olika könsrollerna inte kan 

beblandas, och den hierarkiska ordningen där mannen är normen.44 Hirdman visar att den 

hierarkiska ordningen förstärks när beteendemönster återskapas och blir mindre ifrågasatta. 

När skillnaden mellan könsrollerna istället blir mindre ifrågasätts den manliga normen och att 

den manliga ledartoppens legitimitet minskar.45  

 

Undersökningen i denna uppsatts kommer genomsyras av både Scotts och Hirdmans tankar 

om genus. Dels genom undersökning av maktstrukturer ut ifrån Hirdmans principer och dels 

Scotts genom analysmodell av maktstrukturer utifrån genus. 

 

 

                                                 
41 Scott, s 1073. 
42 Hirdman, ”Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, s 50. 
43 Hirdman, s 51. 
44 Hirdman, s 51. 
45 Hirdman, s 57. 



13 

 

Metod 
 

Uppsatsens upplägg, att jämföra läromedel, lämpar sig för en komparativ undersökning. 

Historiedidaktikern Thomas Denk skriver i Komparativ metod: förståelse genom jämförelse 

att syftet med jämförande studier är att förstå problematiken på ett djupare plan.46 Utifrån ett 

problem utformas ett syfte som styr undersökningen. Sedan används analytiska verktyg för att 

besvara frågeställningen. Denk rekommenderar tre till fem objekt för analys. Denk 

problematiserar utformningen av komparativa undersökningar genom att belysa 

forskningsproblemet och forskningsfrågans styrande av uppsatsen. Andra påverkande faktorer 

är tidigare erfarenheter och vetenskapsteoretiska övervägande.47   

 

För att nå djupet som teorin efterfrågar behöver således undersökningen vara kvalitativ med 

syftet att förstå texternas innebörd. Underkategorierna har därför blivit inkorporerade i 

uppsatsens frågeställning. Genom att undersöka aktörer, hur de representeras och de allmänna 

sociala skillnaderna mellan dessa fås en bild över hur genus synliggörs i läromedlen. 

Uppsatsens omfång kräver begränsningar vilket har resulterat i att den komparativa kvalitativa 

textanalysen har fokuserats. Det är genom en komparativ kvalitativ textanalys där fokus är på 

en aspekt och dess underkategorier som frågeställningen kommer att besvaras. Undantaget är 

den första frågan i frågeställningen som kommer att besvaras med hjälp av en kvantitativ 

metod där läromedlens aktörer kategoriseras och räknas för att skapa en bättre överblick över 

könsfördelningen. 

 

Kategoriseringen 

 

Aktörer är ett samhällsvetenskapligt begrepp som syftar på hur personer, institutioner eller 

likande agerar i en specifik kontext. Inom historieämnet kan man beskriva aktörsperspektivet 

som en motpol till strukturperspektivet. Det senare synliggör stora strukturella förändringar 

medan det tidigare belyser enskilda individers påverkan. I denna uppsats definieras aktörer 

som namngivna karaktärer kopplade till ett specifikt kön.  

                                                 
46 Thomas Denk, Komparativ metod [Elektronisk resurs] : förståelse genom jämförelse (Lund : 

Studentlitteratur ;, 2005), s 8. 
47 Denk, s 31. 
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I uppsatsen undersökande del har aktörerna blivit indelade i kategorier efter hur de beskrivs i 

läromedlen. Åtta kategorier har konstruerats efter urvalet i läromedlen och efter hur de 

specifika aktörerna porträtteras. Filosofkategorin innefattar alla personer kopplade till 

teoretiska tankar och idéer som filosofer eller poeter. Ledarkategorin kopplas till personer 

med värdslig makt. Kategorin gudomliga karaktärer syftar på gudar, gudinnor och personer 

med religiösa kopplingar. Fiktiva karaktärer innefattar aktörer som skapats i pjäser eller 

likande. Kategorierna krigare, barn, idrottare och monster infattar det som namnen beskriver.   

 

Gudar och gudinnor är inkluderade i aktörsbegreppet i syftet att se hur alla aktörer 

porträtteras. Gudomliga karaktärer är mer problematiska eftersom de har blivit kategoriserade 

efter andra förutsättningar än människor. Det som är intressant är vilka egenskaper de olika 

gudomliga karaktärerna associeras med för att de visar ideal som formade samhället. Kopplas 

till exempel en gud till begreppet kung kommer specifika egenskaper associeras med denne. 

Språket och handlingarna som beskriver de gudomliga karaktärerna speglar människornas 

ideal och genom att de är könsbestämda syns tydliga medvetna mänskliga kopplingar.  

 

Material   
 

Skolverket skriver att läromedlen är ryggraden som genomsyrar undervisningen.48 I 

historieämnet har läromedlet varit dominant under hela 1900-talet men under 2000-talet har 

en ny trend börjat växa där varje lärare använder sig av egna idéer och intressen.49 Därför 

behöver läromedlen vara bättre anpassade för att bli aktuella i undervisningen. De 

digitaliserade läromedlen öppnar upp för en mer varierad undervisning. I uppsatsen kommer 

digitalt läromedel att definieras som ett digitalt verktyg som ger tillgång till interaktivt 

material, enbart finns tillgängligt online och inte är baserat på en tryckt bok. Min tanke är att 

dessa källor kan erbjuda ett annat förhållningsätt för läromedelsförfattare än vad böcker gör. 

Urvalsmöjligheterna blir oändliga eftersom det finns möjlighet att uppdatera informationen i 

realtid. De ger tillgång till filmklipp, källor och bilder som tryckta böcker saknar. Det finns 

                                                 
48 ”På vilket sätt kan läromedel styra undervisningen?”, åtkomstdatum 17 december 2017, 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/pa-vilket-satt-kan-laromedel-styra-

undervisningen-1.181693. 
49 ”På vilket sätt kan läromedel styra undervisningen?” 
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uppenbara styrkor och svagheter men i förhållande till vanliga böcker kan dessa överskrida 

bokens omfång, urval och funktion. För att kunna utnyttja tjänsten krävs teknisk kunskap och 

vilket inte böcker kräver. Till exempel behöver eleven veta vad i läromedlet som går, 

respektive inte går, att interagera med och information kan finnas på helt andra ställen än i ett 

textstycke. Digitala läromedel är intressant just därför att det finns helt andra möjligheter men 

samtidigt är de liksom tryckta böcker bundna till författarna som skapar innehållet. 

 

Uppsatsen analyserar de tre helt elektroniska läromedlen: Nationalencyklopedin Historia 1, 

Digilär Historia 1 100 poäng och Gleerups Möt historien 1b. Urvalet är baserat på att de är de 

enda tillgängliga helt elektroniska läromedel som skriver att de är anpassade efter läroplanen 

för gymnasiekursen historia 1. 

 

Nationalencyklopedin  

 

Nationalencyklopedin Historia 1. Läromedlet beskriver själv att alla betygskriterier behandlas 

i dess respektive texter och centrala innehåll.50 I målbeskrivningen står att läromedlet är 

uppbyggt runt centrala förändringsprocesser genom världshistorien men med fokus på 1700-

tal till nutid. 

 

Från NE kommer kapitlet ”Antiken i teman” och ”Om perioden: Förhistoriskt tid och antiken” 

att undersökas. ”Antiken i teman” är NE:s huvudtext om antiken som ger en övergripande bild 

med hjälp av fyra ledande teman som behandlar makt, ekonomi, sociala strukturer och 

identitet. Utöver huvudtexten finns det nyckelordstexter som förklarar specifika nyckelord. 

Av särskilt intresse för uppsatsen är nyckelorden ”NE:s expert: Kvinnans ställning under 

Antiken” och ”Alexander den store”. Båda problematiserar genus på olika sätt i större 

utsträckning än vad de andra läromedlen gör. Det finns ett nyckelord kallat ”Extramaterialet 

UR: kvinnoroller och kvinnosyn under antiken” som tyvärr inte har gått att använda eftersom 

det länkade klippet varken fungerar i läromedlet eller på URs egna hemsida. I huvudtexten 

finns det ett kortare filmklipp om kappkörning med hästspann samt en interaktiv bild med 

gudar och gudinnor där varje gudom dediceras ett textstycke. Det andra kapitalet ”Om 

                                                 
50 ”Gymnasiet historia - NE”, åtkomstdatum 12 november 2017, 

https://www.ne.se/info/skolor/l%C3%A4romedel/gymnasiet-historia. 
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perioden: Förhistoriskt tid och antiken” benämner inte många aktörer men det finns en länkad 

BBC dokumentär som handlar om Pompeji vilken kommer att analyseras.  

 

En problematik med NE är att i och med att läromedlet är kopplat till uppslagsverket 

Nationalencyklopedin finns det mer tillgänglig information än vad som går att analysera inom 

ramen för denna uppsats. Fokus har därför på det som står i själva läromedlet. 

 

Gleerups 

 

Gleerups Möt historien 1b. Gleerups beskrivs vara ett komplett läromedel som täcker 

gymnasiekursen historia 1b:s kursplan. Författaren är Olle Larsson och upplägget beskrivs 

vara sex kronologiska teman. Exakt vilka teman framkommer inte och de är inte synliga i 

läromedlet. Historien fram till den franska revolutionen beskrivas vara översiktlig.51 

 

Gleerups kapitel ”Antiken” och ”Romarriket” kommer att analyseras. De består främst av 

kortare texter kopplade till specifika händelser eller personer. Kapitlet ”Antiken” har fem 

textstycken och en faktaruta. För att analysera hur aktörerna porträtteras har särskilt texterna 

”Alexander den store” och ”den grekiska filosofin” varit av intresse. Faktarutan ”Kvinnoliv i 

antikens Athen och Sparta” nämner kort kvinnor och är intressant ur socialt perspektiv. 

Kapitlet ”Romarriket” är utformat på ett likartat sätt som ”Antiken”, fast med ett tydligare 

kronologiskt styrt historienarrativ som inkluderar tiden från Kartago till att romarriket 

försvagades. Digilärs tillgängliga material om tidsperioden antiken är betydligt kortare än 

både Gleerups och NE:s.      

 

Digilär 

 

Digilär Historia 1 100 poäng. Digilär beskrivs som ett komplett digitalt läromedel som är 

anpassat efter GY11. Läromedlet har ett stort material med bilder, kartor, fördjupningar och 

                                                 
51 ”Möt historien 1b, digital, lärarlic, 12 mån | Gleerups”, åtkomstdatum 17 december 2017, 

https://www.gleerups.se/40693563-product. 
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uppgifter, som har anpassats för historia 1b. Författare krediterade på deras hemsida är Ander 

Waldt, Stellan Wigh, Anna Nyberg och Martin Martinez.52 

 

Digilärs sektion om antiken är uppdelad i huvudtext, bildberättelser och separata avancerade 

textavsnitt. Huvudtexten består av två rubriker namngivna ”Det antika Grekland” och 

”Romarriket”. De är utformade likt Gleerups men med mycket mer text i varje stycke och är 

mer djupgående. I huvudtexten finns möjligheten att välja avancerade kapitel eller vanliga 

kapitel. De avancerade kapitlen är mer omfattande och tar upp något mer avancerade 

resonemang. För att bäst analysera den bredd läromedlet kan ge ligger därför fokus i denna 

uppsats på de avancerade kapitlen. 

 

De två bildberättelserna är anpassade till rubrikerna ”Romarriket” och ”Det antika Grekland”. 

Bildberättelsen om ”Det antika Grekland” består av 35 bilder med cirka tolv rader text till 

varje bild. Berättelsen om ”Romarriket” består av 53 bilder med ungefär samma mängd text 

till varje. De separata avancerade texterna finns i en egen del som inte kopplar specifikt till 

något av huvudtextens rubriker. De avancerade texter uppsatsen har fokuserat på är 

”Historieberättaren Homeros”, ”Antikens olympiader”, ”rättegången mot Sokrates”, 

”Alexandria – ett vetenskapligt centrum”, ”Spartacus slavuppror”, ”Kleopatra”, ”Från 

Augustus till Nero” och ”Pompeji och Rom – två avskilda världar”.  

 

Till skillnad från NE och Gleerups, som har fokus på 1700-talshistoria och framåt, har 

Digiliär ett jämnt fokus över hela historia 1b:s innehåll. Det blir tydligt i och med att Digilärs 

material om antiken är mer än dubbelt så långt som NE:s och Gleerups tillsammans. 

 

Avgränsningar 
 

För att göra en rimlig undersökning baserat på de efterfrågade ramarna kommer uppsatsen att 

fokusera på en tidsepok. Studieobjektet är läromedlens återgivning av antiken. Antiken anses 

vara början av humanismen vilket gör perioden till ett intressant undersökningsobjekt. 

                                                 
52 ”Historia för gymnasiet - digitalt läromedel från Digilär”, Digitala läromedel från Digilär (blog), 

åtkomstdatum 12 november 2017, https://xn--digilr-fua.se/laromedel/gymnasiet/historia/. 
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Antiken beskrivs vara humanismens vagga som etiskt värdesätter individer och även 

förnedringar av andra människor.53 Hur motsägelsefull blir inte historieskrivningen om 

läromedlens urvalsperspektiv inte belyses eller problematiseras i den historiska kontexten? 

Det intressanta med antiken är även att perioden varar under en väldigt lång tid vilket sätter 

mer press på författarna när dessa ska göra sitt urval. När de kortar ner sina texter för att passa 

kursmaterialet blir varje aktör och representation viktig. De behöver tillföra de viktigaste 

aspekterna för att bäst sammanfatta perioden. Därför är varje representant av vikt. Antiken har 

även ett begränsat källmaterial och det är intressant att analysera om eller hur detta 

problematiseras i läromedlen.  

 

Disposition 
 

Undersöknings- och analysdelen är uppdelad med mina frågeställningar som utgångspunkt. 

Den första delen undersöker vilka aktörer som benämns, dels genom att kategorisera dem 

efter samhällsroller och dels genom att kategorisera vilka aktörer som är gemensamma för 

respektive läromedel. Den andra delen analyserar, utifrån kategoriseringen av samhällsroller 

från del ett, hur aktörerna porträtteras. Den sista delen är uppdelad per läromedel och 

undersöker de sociala skillnaderna som läromedlen beskriver på ett generellt plan.  

Slutsatsen sammanfattar undersökningen och analysens resultat för att tydliggöra hur 

frågeställningen besvaras. Den avslutande reflektionen sätter resultatet i relation till det större 

forskningsläget.    

                                                 
53 ”humanism - Uppslagsverk - NE.se”, åtkomstdatum 28 december 2017, 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/humanism-(etiskt-estetiskt-

f%C3%B6rh%C3%A5llningss%C3%A4tt). 
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Undersökning 
 

Frågeställning 1: Vilka manliga respektive kvinnliga aktörer tas upp? 
 

Aktörer gemensamma för alla läromedel  

 

Det finns fem aktörer som finns med i alla tre läromedel. Aktörerna består av två filosofer och 

tre män med makt. Filosoferna är Aristoteles och Platon. Männen med makt är ledarna 

Augustus, Alexander den Store och Konstantin. Det finns inga kvinnliga aktörer som är 

gemensamma för alla tre läromedlen.54 

 

Gemensamt för två läromedel 

 

Mellan NE och Gleerups finns det en gemensam nämnd aktör i form av Russel Crowe som är 

en nya zeeländsk skådespelare som spelat en roll i en film som utspelar sig under antiken. 

Mellan NE och Digilär finns det 12 gemensamma aktörer varav av nio manliga och tre 

kvinnliga. De manliga aktörerna är Thukydides, Xerxes I, Claudius, Gracchus, Hadrianus, 

Zeus, Poseidon, Apollon och Hades. De tre kvinnliga aktörerna är Afrodite, Hera och Athena. 

Mellan Gleerupps och Digilär finns det en gemensam aktör som är Sokrates. 55  

 

Aktörer som bara förekomer i ett läromedel 

 

Gleerups har inga aktörer som inte också tas upp av NE eller Digilär. NE:s unika aktörer är 

Poseidippos, Roxane av Baktrien, Artemis och Hermes. Digilärs lista med aktörer är längre. 

Det finns 93 manliga aktörer som är namngivna i fotnoten.56 De 22 kvinnliga aktörerna är 

                                                 
”Läromedel - NE”, åtkomstdatum 12 november 2017, https://laromedel.ne.se/course/6032;  Möt historien 1b - 

Gleerups”, åtkomstdatum 21 november 2017, https://gleerupsportal.se/laromedel/mot-historien-1b; Antiken 

|Historia 1b, 100 poäng , digilär.se, åtkomstdatum 08 december 2017, https://xn--digilr-fua.se/inloggad/historia-

gymnasiet/eerupsportal.se/laromedel/mot-historien-1b/article/376c3e86-7639-43ac-8447-

d01de88a9e62?page=9999. 
”Läromedel - NE” ; Möt historien 1b – Gleerups ; Antiken |Historia 1b, 100 poäng. 
56 Achilles, Ajas, Patrokolos, Orfeus, Helios, Homeros, Fidias, Archimedes Euklides, Erathostenes, Petrus, 

Paulus, Herodotos, Aischylos, Sofokles, Euripides, Aristofanes, Anaximander, Pythagoras, , Demokritos, 

Euklides, Sankt Sebastian, Vitruvius, Herofilos, Xenofon, Aristofanes, Antifon, Kriton, Plutarchos, Minos, 

Theseus, Agamemnon, Paris, Menelaos, Hektor, Odysseus, Perikles, Caligula, Darius I, Filip II, Darius III 

Seleukos, Pergamon Ptolemaios Gajus Julius Caesar//Caesar, Tiberius, Caligula, Nero, Romulus, Remus 
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Pasiphaë, Helena, Penelope, Kleopatra, Servilia, Agrippina, Theodora, Julia Domna, Octavia, 

Julia, Theodora, Demeter, Rhea Sylvia, Pythian, Xantippa, Eurydike, Persefone, Skylla, 

Charybdis, Kalypso, Nausikaa och Selene.  

 

Diagram 1: Representationen av könen i läromedlen 

Y-axeln visar antalet aktörer medan X-axeln visar läromedlens olika fördelning av könen. Vi 

ser att läromedlen har ungefär samma fördelning mellan manliga och kvinnliga aktörer 

oberoende av det totala urvalets storlek. I Digilärs läromedel finns det 27 kvinnliga aktörer 

respektive 111 manliga vilket motsvarar en procentsats på cirka 20 procent. NE:s urval är sju 

kvinnor av 26 aktörer, vilket ger en högre procentsats på 26 procent. Gleerups förhåller sig 

här med den lägsta procentsatsen på 11 procent om deras ”faktaruta om kvinnor i antiken” kan 

räknas som en kvinnlig aktör till de manliga nio. Diagrammet visar tydligt att de kvinnliga 

aktörerna är i minoritet i läromedlens urval. Viktigt att poängtera här är att det specifika 

aktörsurvalet inte nödvändigtvis belyser hur läromedlen problematiserar porträtteringen av 

sina aktörer. Enligt Hirdman förstärker dock en sådan överrepresentation av män 

genussystemet där mannen klassas som normen.57 Antikens begränsade historiska källmaterial 

är en utmaning för läromedelsförfattarna, men om vi ser till forskningen inom området så 

                                                 
Menenius, Agrippa Pyrrhus, Hannibal, Fabius Maximus, Marcus Licinius Crassus, Gaius Gracchus, Pompejus, 

Cæsarion, Brutus, Octavianus, Markus Antonius, Trajanus, Decebalus, Domitianus, Teodosius, Attila, 

Justinianus, Priamos, Kleisthenes, Leonidas Cato d.ä, Marius, Sulla, Ptolemaios XIII, Lepidus, Vespasianus, 

Titus, Trajanus, Hadrianus, Caracalla, Teodosius, Septimus Severus, Romulus(kejsaren), Odovakar, Ptolemaios 

XIV, Minotaurus, Dyonysos, Mars, Diagoros, Eumenes, Kallimakos, Spartacus, Belisarius och Alexander-sol. 

57 Hirdman, ”Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, s 51. 
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finns det fler kvinnliga aktörer de skulle kunnat ta med. Till exempel inom den vetenskapliga 

sfären har vi exempelvis Sapfo, Lastheneia av Mantinea, Hipparchia och Phanostrate.58  

 

Intressant är också att undersöka hur könsfördelningen ser ut relaterat till samhällsroller. 

Nästa diagram syftar på att synliggöra författarnas urval baserat på aktörernas roll i samhället.   

 

Diagram 2: Den sammanlagda könsfördelningen i NE, Gleerups och Digilär 

Y-axeln beskriver antalet namn sammanlagt identifierade i alla läromedel medan X-axeln 

delar in de efter vad de är kända för. För att tydliggöra kategorierna syftar filosofer på alla 

namn som är kända för konst, filosofi, vetenskap, poesi och historia. Ledarna är personer i 

position av politisk makt som tillexempel kejsare, kejsarinna, drottning eller kung. Gudomliga 

karaktärer syftar på gudar och gudinnor som uttryckligen benämns som gudomliga, till 

skillnad från fiktiva karaktärer som är mer halvgudar och människor baserade på sagor. 

Monster är varelser som tillskrivs odjursattribut. Notera att diagrammet är en representation 

över den totala könsfördelningen adderad från varje läromedel. I diagrammet blir det tydligt 

var överrepresentation av män ligger och var kvinnor saknas.  

 

                                                 
58 Elisabeth Sundström, ”KVINNOR I DEN ANTIKA VETENSKAPEN”, Uppsala universitet, 2016, 24 

november 2017. 
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Frågeställning 2: Porträtteras aktörerna olika beroende på kön? Hur i så 

fall? 
 

Filosoferna och författarna: Gubbarna 

 

Inom den filosofiska, vetenskapliga och teoretiska sfären finns en tydlig manlig 

överrepresentation och fokus på deras bidrag i respektive fält. Det är framförallt Sokrates, 

Aristoteles och Homeros som lyfts fram.  

 

Både Digilär och Gleerups beskriver Sokrates utifrån hans egna perspektiv genom Platons 

dokumentation. 59 Hans åsikter och tankar blir det styrande manlighetsidealet. 

Kvinnlighetsidealet porträtteras av Digilär genom två olika kvinnliga bilder. Dels tas Sokrates 

fru Xiantippa upp och dels beskrivs filosofi som ”…alla veten- skapers(sic) moder.”60. 

Xiantippa beskrivs inte för sin egen skull utan nämns enbart för att poängtera att Sokrates var 

mer intresserad av filosofiska diskussioner.61 En kvinna namnges, bara för att berätta en 

historia som förmedlar en bild till läsaren om hur ointressant hon var som person, bredvid sin 

storartade make. På liknande sätt beskrivs filosofin, vetenskapens moder, som någonting 

passivt som Sokrates brukar. Det är viktigt att notera Digilärs ordval vetenskapers moder kan 

ha varit omedvetet, men oavsett så kommer könskodade begrepp att påverka läsarna. 

 

Digilär och Gleerups beskriver Aristoteles som en person som samlar in och kategoriserar 

information. Till skillnad från Sokrates, som beskrivs utveckla lärandet genom att ställa frågor 

till eleverna, anses Aristoteles vilja att eleverna själva skulle testa sina egna hypoteser. I NE 

nämns Aristoteles genom sina argument för slaveri. Fokus är på hur Aristoteles tänker för att 

ge en allmän bild av hans tid. Den generella bilden som alla läromedel tillsammans ger är att 

framförallt Sokrates och Aristoteles lyfts fram för sina teorier medan Platon kompletterar 

                                                 
59 ”Antiken - Möt historien 1b - Gleerups”, åtkomstdatum 21 november 2017, 

https://gleerupsportal.se/laromedel/mot-historien-1b/article/376c3e86-7639-43ac-8447-

d01de88a9e62?page=9999 ;”Rättegången mot Sokrates | Avancerade textavsnitt | Bibliotek | Historia”, digilär.se, 

åtkomstdatum 08 december 2017, https://xn--digilr-fua.se/inloggad/historia-

gymnasiet/historiebiblioteket/avancerade-textavsnitt/det-antika-grekland/rattegangen-mot-sokrates. 
60 ”Rättegången mot Sokrates | Avancerade textavsnitt | Bibliotek | Historia”. 
61 ”Rättegången mot Sokrates | Avancerade textavsnitt | Bibliotek | Historia”. 
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Sokrates. De blir dessa personer som representerar det filosofiska tänkandet i alla läromedlen. 

Andra aktörer nämns men det är på liknande sätt. 

 

De kvinnliga aktörerna beskrivs inte utifrån sina egna perspektiv utan det är även männens 

syn på kvinnor och kvinnliga karaktärer som lyfts fram. I Digilärs text om Homeros blir 

Illiaden och Odyssén de definierande verken. I båda verken är det männens styrka och list 

som lyfts fram och de kvinnliga karaktärerna som nämns beskrivs likt hinder, slutmål eller 

orsakare av krig eller problem.62 I NE visas att det är även männens tankar som definierar 

synen på den hierarkiska ordningen, i form av poeten Poseidippos och hans syn på 

uppfostring av barn. Han citeras i ett stycke om det patriarkala samhället med orden: ”Man 

uppfostrar alltid en son, även om man är fattig, men en dotter sätter man ut, även om man är 

rik.”63. Citatet ger ett perspektiv och det är det manliga perspektivet på värdesättningar av 

barn. Poseidippos citat visar tydligt att mannen här porträtteras som normen.64 

 

Ledare: Alexander och Kleopatra 

 

De två personer från respektive kön som har tillägnats mest text är erövraren och kungen 

Alexander III, som också kallas Alexander den store, och den egyptiske drottningen Kleopatra 

VII. Kleopatra nämns endast i Digilär till skillnad från Alexander som alla tre läromedel tar 

upp. Andra aktörer som presenteras som ledare är Generalen Julius Caesar och kejsaren 

Augustus. De beskrivs båda i Gleerups och Digilär i den kronologiska huvudtexten om 

utveckling av det romerska imperiet och framställs likt hur Alexander beskrivs efter sina 

förmågor som starka ledare. I NE:s motsvarande text beskrivs Augustus som segraren i 

inbördeskriget och den största anledningen till utvecklingen av Pax Romana.65 Alexander den 

store porträtteras på två olika sätt. Den första, som finns i alla läromedlen, beskriver hans 

erövringar och den andra behandlar Alexander som historiebruksobjekt. 

 

                                                 
62 ”Historieberättaren Homeros | Avancerade textavsnitt | Bibliotek | Historia”, digilär.se, åtkomstdatum 10 

december 2017, https://xn--digilr-fua.se/inloggad/historia-gymnasiet/historiebiblioteket/avancerade-

textavsnitt/det-antika-grekland/historieberattaren-homeros. 
63 ”Läromedel - NE”, åtkomstdatum 29 november 2017, https://laromedel.ne.se/reader/6032/1433 
64 Hirdman, ”Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, s 51. 
65 ”Läromedel - NE”. 
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Det första perspektivet på Alexander behandlar hans prestationer i form av erövringar, 

stadsbyggande, reformer och hjälteinsatser.66 NE utvecklar hans hjälteinsatser genom att 

beskriva hur diverse folkgrupper som erövrades såg honom som en befriare.67 Till skillnad 

från andra manliga ledare beskrivs Alexander som god genom sina handlingar. Syftet är att 

visa Alexanders positiva inflytande och betydelse för den historiska utvecklingen.  

 

Det andra perspektivet, som är skriven av NE, är ett historiebruksperspektiv på Alexander. 

NE beskriver hur olika tider har valt att porträttera honom. Resonemang runt Alexander 

utvecklas från perioderna medeltiden, 1800-talet och 2000-talet. Under medeltiden beskrivs 

han likt en riddare som är både modig och självuppoffrande. Det blir synliggjort genom hans 

utförda stordåd som att utforska havsdjupen i en glasdykarklocka och ta sig till himmeln med 

hjälp av gripar. I den medeltida kontexten blir Alexander kopplad med det mytologiska. 

Under 1800-talet beskrivs Alexanders läggning som ett problem. I stycket nämns 

befälhavaren Hefastion som en av Alexanders älskare och det beskrivs att historieskrivarna 

fokuserade på relationen med prinsessan Roxane av Baktrien. Till skillnad från Digilärs 

porträttering av Kleopatras relationer med Julius Ceasar och Markus Antonius beskriver NE 

både Hefastion och Roxane kortfattat som komplement till Alexander. Texten avslutas med 

2000-tals perspektivet genom filmen Alexander från 2004 av Oliver Stone. NE skriver: 

”…förfärades bland annat vissa konservativa politiker över att Stone så tydligt lyfte fram att 

Alexander hade manliga älskare. Själv hävdade Stone att han endast hade för avsikt att vara 

historiskt korrekt.”68 NE problematiserar Alexanders sexuella läggning men det är fortfarande 

hans prestationer och inflytande som definierar honom. Alexanders läggning porträtteras som 

ett problem från 1800-talet och framåt vilket inte ger en bild av synen på hans sexualitet från 

den egna perioden.       

 

Kleopatra är den enda kvinnliga karaktären som en hel text har dedikerats till. Den ligger 

under ”avancerade textavsnitt” i Digilär texten och redan i inledningen sätts en tydlig bild: 

                                                 
66 ”TimelineJS Embed”, åtkomstdatum 29 november 2017, 

https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1gAqt8TV9_2ejq7nNB9HKCugNUc1

S-VolvRJFtGgn1Rc&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650. 
67 ”Läromedel - NE”, åtkomstdatum 29 november 2017, 

https://laromedel.ne.se/reader/6032/1433?tab=extraMaterial&id=97938. 
68 ”Läromedel - NE”. 
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Knappast någon kvinna i världshistorien har blivit så känd för sina förförelse- konster(sic) som den 

egyptiska drottningen, Kleopatra. Men ödet skulle grymt straffa henne. År 30 f. Kr. valde hon att begå 

självmord i en fängelsehåla i Alexandria. En av hennes tjänarinnor hade smugglat in en korg med 

giftormar till henne.  

Kleopatras liv fick ett tragiskt slut. Hennes död skulle också innebära slutet för det grekiska herraväldet 

över Egypten. I fortsättningen var landet en romersk provins. För staden Alexandria, som i 300 år varit ett 

centrum för grekisk kultur och vetenskap, innebar detta slutet på en storhetstid.
69

   

 

Läromedlet legitimerar sitt val att ta med Kleopatra genom att nämna att hon är världskänd, 

men i samma mening belyses att orsaken är hennes förförelsekonst. Hon porträtteras som en 

vilseledande bedragerska som genom list och den kvinnliga kroppen når sina mål. Intressant 

nog handlar de två nästkommande meningar om hennes död. Texten porträtterar hennes 

kändaste egenskap, att vara en kvinnlig ledare, som något negativt. Genom att vara aktiv i den 

manliga maktstrukturen bestraffar ödet henne. Konsekvenserna av hennes död kopplas också 

till slutet på den grekiska storhetstiden i landet. Här är det intressant att jämföra med hur 

läromedlen beskriver effekterna av Alexanders liv. På samma sätt som Alexander beskrivs 

sprida den grekiska kulturen i öst skulle läromedlet ha kunnat välja att skriva att Kleopatras 

död istället öppnade upp den egyptiska kulturen för romarriket. 70 Då skulle hennes död inte 

porträtterats som ett tragiskt eller grymt öde. Igen i jämförelse med Alexander ser vi att han 

beskrivs ”bara” dö och att hela hans imperium styckas upp inte beskrivs ur ett negativt 

perspektiv. Beskrivningen av Kleopatras sätt att begå självmord förstärker också bilden av 

henne som listig. För att ge en mer nyanserad bild skulle läromedlet här till exempel ha 

kunnat föreslå andra alternativa motiv. Kan inte självmordet exempelvis varit en bättre utväg 

än livet i fängelse? 

 

Efter inledningen försätter Diligär med en kronologisk återgivning av Kleopatras liv. Stycket 

börjar med att den hierarkiska ordningen legitimeras genom att hon beskrivs vara tvingad att 

gifta sig med sin 10 år gamla halvbror Ptolemaios XIII för att kunna ta makten efter sin far. 

Men läromedelsförfattarna går vidare genom att beskriva hur hon direkt tog makten och 

styrde landet. Till skillnad från resterande nämnda kvinnor beskrivs hennes egenskaper likt 

andra manliga ledare. Kleopatra beskrivs vara begåvad, språkkunnig och ”väl förtrogen med 

                                                 
69 ”Kleopatra | Avancerade textavsnitt | Bibliotek | Historia”, digilär.se, åtkomstdatum 06 december 2017, 

https://xn--digilr-fua.se/inloggad/historia-gymnasiet/historiebiblioteket/avancerade-

textavsnitt/romarriket/kleopatra. 
70 James Huntley Grayson, ”The Accommodation of Korean Folk Religion to the Religious Forms of Buddhism: 

An Example of Reverse Syncretism”, Asian Folklore Studies 51, nr 2 (1992): s 201, 

https://doi.org/10.2307/1178332. 
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kärlekens konst”71. Den sista kopplas till ett verktyg i den politiska arenan. Tydligt är att hon 

besitter mer manliga egenskaper men också använder stereotypiskt kvinnliga i form av sin 

kropp för att påverka det politiska läget. Läromedelsförfattarna skulle i situationen kunna 

välja att inte nämna hennes förförelsekonst specifikt relaterat till hennes positiva förmågor. 

Att framhäva att hon är delvis beroende av något kvinnligt för att legitimera sig på den 

politiska arenan är ett sätt enligt Hirdman att isärhålla Kleopatra från de manliga 

motsvarigheterna.72  

 

Resterande delarna i texten handlar om Julius Ceasars och Markus Antonius interaktioner 

med Kleopatra, vilket inte kommenteras av läromedelsförfattarna. I och med att mycket av 

källmaterialet kommer från källor kopplade till Julius Ceasar och framförallt Markus 

Antonius borde läromedlet problematisera att det påverkat perspektivet som ges av Kleopatra. 

 

Julius Ceasars relation till Kleopatra beskrivs utifrån två olika perspektiv. Digilär kallar det 

för det ”romantiska” och det ”inte fullt så romantiska” perspektivet. I det ”romantiska” 

perspektivet förför Kleopatra honom medan i det ”inte fullt så romantiska” andra utnyttjar 

Ceasar henne i ett maktspel mot Ptolemaios XIII. Båda perspektiven speglar det Ceasar 

efterfrågar i form av Kleopatras skönhet respektive det rika landet Egypten. Den romantiska 

berättelsen ger en bild av den hierarkiska ordningen i vilket Ceasar låter sig bli förförd. Han 

beskrivs ha en stark karaktär men att han gör ett undantag för Kleopatra. Hon ändras från att 

vara den aktiva förförerskan till att det är Ceasar som medvetet väljer att bli förförd. Det blir 

mer tydligt när läromedelsförfattaren beskriver händelseförloppet Ceasers likt ett krig. 

Krigstermer som kapitulering och ”…utan minsta tecken på motstånd.”73 beskriver Ceasars 

känslor när han ser Kleopatra för första gången. Det är även på likande sätt han visar sin 

kärlek för henne när de beskrivs färdas med båt längs med Nilen medan Ceasars trupper 

marscherar på båda sidor om floden. Kvinnas skönhet och mannens kopplingar till krig blir 

här centrala egenskaper. I det andra ”inte fullt så romantiska” perspektivet blir Kleopatras roll 

en motpol till Ptolemaios XIII. Här beskrivs Ceasar vara ”statsmanslik som alltid”74 och hans 

intresse för Egypten är ekonomiskt, vetenskapligt och kulturellt. Intresset för Kleopatra ger en 
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helt annan bild om maktrelationen i landet. Här blir det tydligt i läromedlet att maktrelationen 

mellan Ptolemaios XIII och Kleopatra är problematisk. Det blir uppenbart att Kleopatra har 

makt men inte all. Läromedlet tar inte upp att det finns många möjliga förklaringar till varför 

Ceasar väljer Kleopatras sida, utan nämner bara att hon blev hans allierade i landet. För att ge 

ett djupare genusperspektiv skulle läromedlet kunna ta upp att detta exempelvis kan tyda på 

att hennes egenskaper som drottning var efterfrågade, vilket är ett exempel på hur den 

patriarkala maktstrukturen blir ifrågasatt. En annan möjlig förklaring som läromedlet skulle 

kunna ta upp är att Kleopatras position var begränsad av Ptolemaios XIII och att hon med 

hjälp av Ceasar kunde få större makt mot att hon hjälpte honom i framtida Rom. I ett sådant 

exempel skulle Kleopatras makt bli legitimerad av Ceasar.  

 

Texten utvecklar relationen mellan Ceasar och Kleopatra när hon kommer till Rom med 

Caeserion som här beskrivs vara Ceasars son. I situationen blir Caeserion en länk för 

Kleopatra till den romerska makten. Huruvida Ceasar var fadern eller inte diskuteras inte men 

det blir tydligt att det barnet blir kopplat till makt när läromedelsförfattarna skriver ”… 

förhoppningen om att sonen Caesarion en gång skulle kunna få efterträda sin fader.”75. Att 

Caesarion är kopplad till makt förstärks ytterligare när läromedelsförfattarna antyder att han 

dödades av Ceasars adoptivson Octavianus som ville säkra sin egen position. 

Läromedelsförfattarna visar genom porträtteringen av Caesarion hur medveten Kleopatra är 

av maktstrukturen och hur hon försöker använda sig av de möjliga verktygen för att bli mer 

inflytelserik.  

 

Kleopatras ledarskapsförmågor blir tydligare porträtterade genom relationen med Markus 

Antonius där Kleopatra beskrivs dela ansvaret och på många sätt styra upp Markus Antonius 

misstag. Till exempel ger hon ekonomiskt stöd och organiserar deras gemensamma armé mot 

Octavianus. Relationen följer likande ramar som relationen med Ceasar men har mer fokus på 

Kleopatras handlingar. Båda berättelserna visar ett systematiserande berättande som bygger 

upp en likande kontext med fokus på specifika saker. Båda spelar på relationen mellan 

Kleopatra och en man med makt. Det är hennes skönhet och förföriska förmåga som tidigt 

lyfts, tätt följt av barnafödande. Trots att Kleopatra och Markus Antonius tillsammans slåss 

mot Octavianus är det ändå Markus Antonius som lyfts fram som en möjlig besegrare. Slaget 
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anses vara förlorat när Markus Antonius blir ”nedbruten” och ”…en skugga av sitt forna 

jag.”76. Tydliga ledaregenskaper kopplas till Kleopatra men hon framställs ha liten egen makt 

i och med att hon förlorar hela sin ledarställning efter att Ceasar blir mördad och Markus 

Antonius begår självmord. Den bild som ges av en kvinnlig ledare blir att hon använder 

förmågor kopplade till den kvinnliga kroppen för att ta del av männens makt. Utifrån Scotts 

teorier om skapandet av manligt och kvinnligt visar berättelsen om Kleopatra tydligt hur 

maskulin makt kopplas till stark karaktär och statsmannalikt beteende.77  

 

Även om relationerna med de olika romarna är av stor betydelse för Kleopatra skulle det vara 

intressant om en hel text tillägnad Kleopatra utgick från hennes perspektiv, genom att 

exempelvis belysa relationen mellan Rom och Egypten från Egyptens sida. Det är tydligt att 

Kleopatra var målmedveten men läromedlet utvecklar det inte. Ett möjligt tillvägagångsätt om 

information saknas kan vara att belysa att vi vet väldigt lite om Kleopatra utöver det 

källmaterial som finns angående Ceasar och Markus Antonius.  

 

Besvärliga hustrur – ledarnas stora svaghet 

 

Ett annat sätt kvinnliga aktörer presenteras på är som ett hinder för deras makar. Till exempel 

skriver Digilär att Augustus akilleshäl är hans familjeliv. Fokus är på Livia, Augustus tredje 

fru, och hans dotter Julia (Från Augustus äktenskap med Scribonia). Livias tidigare man, 

innan giftermålet med Augustus, hade stöttat Markus Antonius vilket resulterade i att hon 

blev misstrodd. När Augustus segrade beskriver läromedelsförfattaren: ”…hade denne 

(tidigare mannen) funnit det klokast att frivilligt avstå sin hustru till den nye härskaren.”78 

Den hierarkiska ordningen går från Augustus, Livias tidigare man och sist Livia. Augustus 

dotter Julia beskrivs leva ett ”vidlyftigt” liv med många utomäktenskapliga förbindelser. På 

grund av dessa blev hon förvisad från Rom vilket beskrivs vara en stor skandal. Det finns 

tydliga oskrivna regler som Julia bröt emot och blev bestraffad av. Augustus svaghet är att 
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han misslyckas med att upprätthålla den hierarkiska ordningen eftersom han inte kan 

kontrollera de problematiska kvinnliga familjemedlemmarna. 

 

Kvinnor kan även bli farliga om de inte kontrolleras. Till exempel nämner Digilär 

Kejsarinnan Agrippina den yngre som förgiftade Kejsare Claudius. Claudius beskrivs vara en 

bra kejsare som gjorde misstaget att gifta sig med Agrippina. Orsaken till mordet beskrivs 

vara för att säkerställa tronen för sin son Nero eller för att själv bli regent.79 När sonen Nero 

sedan är kejsare blir hennes åsikter också kopplade till hans undergång. Nero blir galen och 

dödar Agrippina på grund av att hon kritiserar hans skådespelartalang.80 Istället för att spegla 

Neros galenskap att mörda Agrippina beskrivs händelsen vara orsaken till att Nero spårade 

ur.81 Hade Nero kontrollerat hennes frispråkighet hade Neros förfall inte inträffat. Möjligheten 

att kritisera den hierarkiska ordningen kan därför det leda till grova konsekvenser. Agrippina 

framställs i de båda kontexterna – alltså i relation till både händelserna som omgav Clauidius 

och Nero – såsom ett komplement.  

 

Det finns ett exempel på hur en manlig ledare vänder ett misslyckande till någonting positivt. 

Gleerups och Digilärs skildringar av Kejsare Konstantin ger ett annorlunda perspektiv genom 

beskrivningen av hur han inkorporerade kristendomen till statsreligion. Konstantin 

misslyckades med den kristna förföljelsen under 200–300 e.Kr. Istället för att fokusera på 

misslyckandet beskriver läromedlen hur han då ändrade taktik. Porträtteringen av Konstantin 

avviker från det våldsamma manliga ledarskapet till en ledarskapsform som bryter emot 

våldssystematiseringen som Hirdman och Scott skriver om.82 Konstantin utgör en ledartyp 

som inkluderar istället för att våldsamt erövra. 

 

De kvinnliga ledarna beskrivs på ett annat sätt. I Digilär beskrivs drottning Penelope likt ett 

slutmål för Odysseus att komma hem till. Penelopes värde bekräftas i relation till Odysseus 

genom att vänta: ”Trots all uppvaktning har ändå Penelope varit ståndaktig och troget väntat 
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på sin man.”83 Penelope ledarskapsroll är passiv vilket utifrån Hirdmans teori om isärhållande 

visar hur olika ledarskapsrollen mellan könen är. 

 

Digilär gör en annan typ av skildring i sin beskrivning av Julia Domna och Theodora. De är 

gifta med mäktiga män, precis som Penelope, men tillskrivs även egna positiva 

ledarskapsförhållande som är kopplade till deras påverkan på jämställdhet och kvinnor. Båda 

har styrande makar Septimus Severus och Justinianus men båda lämnade tydliga spår av sina 

influenser. Julia Domna beskrivs ha bidragit till ”...att samhället alltmer påverkades av 

jämlikhetsideal”84 men hennes egentliga påverkan utvecklas inte. Theodora beskrivs 

tillsammans med Justinianus vara orsaken till att Hagia Sofia byggdes i Konstantinopel. Till 

skillnad från Julia Domna har Theodora en utvecklad bakgrund. Theodora var en gatflicka 

och var en älskarinna till en rik köpman innan hon träffade Justinianus. Likt i stycket om 

Kleopatra är kvinnokroppen i centrum när Theodora beskrivs bryta sig in i Justinianus slott 

och förföra honom. Theodora skildras som en förförerska och det är även hennes sätt att 

påverka Justinianus. Läromedelsförfattaren problematiserar bilden genom att namnge 

historieskrivaren Prokopios som källa. Prokopios beskrivning ger en bild av det manliga 

perspektivet på kvinnans roll och möjlighet till social rörlighet genom Theodora. 

Läromedelsförfattarna nyanserar bilden när de skriver: ”Men det finns andra som omvittnat 

att kejsarinnan ägnade mycket tid och kraft åt att försöka omvända och hjälpa Konstantinopels 

många prostituerade till ett nytt liv.”85 Kvinnokroppen blir associerat till ett negativt verktyg 

av Prokopios. När Theodora försöker att ändra den kvinnliga situationen för prostituerade blir 

hennes handlingar positivt porträtterade. Hennes handlingar bekräftats genom kyrkan och 

hennes beskrivna helgonstatus.           
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Gudomlighet: Speglandet av samhällets maktstruktur 

 

Gudomligheter är en arena och gudar är kulturella symboler som genus skapas och 

upprätthålls på. Varje arena och kulturella symboler har enligt Scott olika förutsättningar.86 

Det är genom NE som de gudomliga karaktärerna Zeus, Hera, Athena, Hermes, Apollon, 

Artemis, Afrodite och maktstrukturer i den gudomliga världen blir synligt.  

 

Zeus beskrivs av NE som den hösta guden som kontrollerade åskan och himmelen. Många av 

hans myter beskrivs handla om kärleksaffärer. Hera beskrivs som gudarnas drottning och 

beskyddaren av ”särskilt gifta kvinnor”87. Zeus ger en bild av att vara den största guden och 

att författarna väljer att lyfta fram hans lust för gudomliga och jordiska kvinnor ger en 

intressant bild framförallt jämfört med hur Hera porträtteras. Gudarnas drottning kopplas med 

äktenskapet och fruktsamheten. Baserat på makthierarkier är ”den högsta” och ”gudarnas 

drottning” de titlar som kan anses väga tyngst. Fokus på Hera är hennes utstyrsel (Hon 

beskrivs med spira och diadem) och beskyddandet av kvinnor, äktenskap och fruktsamhet. 

Zeus blir i jämförelse intressant för det som utmärker honom är hans relationer till kvinnor. 

Det är lätt att dra kopplingar med stereotypa bilder på maskulint och feminint där mannen har 

en maktposition men bara bryr sig om sina kärleksaffärer medan Hera blir en motpart som 

försöker hålla ordning på äktenskapet och de gifta kvinnorna. Zeus makt legitimeras med en 

okänd kraft i form av blixtrar och himmelen.88 I motsats är Heras makt anpassad för 

människor och mänsklig interaktion och hon håller i en spira som historiskt har kopplats till 

makt för sakrala och profana ledare. En personlig koppling skulle här vara pjäserna kung och 

drottning i schack där Zeus besitter ett symboliskt värde till skillnad från Hera som är den 

effektivaste pjäsen. 

 

Vad ger de gudomliga karaktärerna för bild av manligt och kvinnligt? Kvinnan associeras 

med sin ställning av drottning och är familjeupprätthållaren som värdesätter äktenskapet som 

indirekt är familjen. Manen är här associerad med en osynlig makt och förhåller sig inte till 

samma ideal eftersom han inte tycks bry sig om äktenskapet. Det är svårt att inte göra 

kopplingar till den skötsamme hemmafrun och den oansvarige ”busen” som missbrukar sin 
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makt. Här ser vi ett exempel på hur manliga och kvinnliga mönster återskapas och legitimeras 

av en osynlig makt.89  

 

Gudomlighet och utseende  

 

Det är framförallt NE:s porträtteringen av Apollon som bryter manliga stereotyper. Apollon 

beskrivs som en vacker ugn man som är omgiven av ljus. Ljuset symboliserar behärskning 

och självkännedom vilket av NE beskrivs var viktiga egenskaper i den grekiska kulturen. 

Apollons framställning ifrågasätter den hierarkiska ordningen genom sin kroppsliga 

framställning men samtidigt fokuserar författarna på det omslutande ljuset och dess betydelse. 

Apollon är den enda manliga gudomliga karaktären som efter en stereotypt kvinnlig 

representation motverkar Hirdmans isärhållande princip.90 

 

Gudinnorna Athena, Hermes och Afrodite beskrivs alla utseendemässigt fast på olika sätt. 

Både Athena och Hermes beskrivs av NE efter deras utrustning i form av pilbåge, hjälm, 

sköld och lans medan Afrodite beskrivas framställs som en vacker kvinna. 91 Athena och 

Hermes beskrivs båda som beskyddare av Athen respektive djur. Båda beskrivs ha vapen som 

är någonting som associeras med maskulinitet. Mycket av det Scott skriver om handlar om 

våldets relation till det maskulina vilket i den här bilden är representerade av gudinnor.92 I den 

gudomliga världen finns det tydliga mönster som inte kopplar manlighet och våld. Vålds 

koppling till makt i den hierarkiska ordningen blir inte lika tydligt.  

 

Även om Athena kopplas till vapen blir hon i Digilär även porträtterad med kvinnliga 

egenskaper genom beskrivningar från den antika litteraturen. I Illiaden är det gudinnorna 

Hera, Afrodite och Athena som beskrivs vara den utlösande faktorn till kriget genom sin 

skönhetstävling. 93 Deras fåfänga resulterar ett storskaligt krig. 
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Gudars maktposition i förhållande till människor 

 

Även om maskulinitet och femininitet egenskaper porträtteras vagt bland de gudomliga 

karaktärerna blir den hierarkiska maktordningen tydligt definierad. Det blir tydligt genom 

Digilärs beskrivning av Persefone och Demeter: 

Precis som alla andra folk som lever nära naturen blev det för grekerna viktigt att knyta religiösa 

ceremonier till vegetationscykeln. Enligt myten hade dödsguden tvingat Persefone att leva med honom i 

dödsriket. När Persefones mor, skördegudinnan Demeter, fick höra detta lät hon all växtlighet vissna ned. 

Gudafadern Zeus löste det hela, så att Persefone blev fri från Hades mot att hon återvände till dennes 

dödsrike tre månader varje år. Efter vintermånaderna firade grekerna Persefones återkomst till 

jordelivet.
94

 

 

Persefones fängslande hos Hades visar hur Demeter använder sin kraft på det jordliga livet 

och inte mot Hades. Demeter visar en handlande kvinnlig karaktär men det är inte förrän Zeus 

interagerar med Hades som Persefones situation förändras. Maktstrukturen synliggör hur de 

manliga gudarna sitter på den hösta makten.  

 

Det är även de manliga gudarna som legitimerar kvinnor kopplade till det religiösa. Till 

exempel skriver Digilär om Pythia som egentligen är en titel på det kvinnliga oraklet i 

Apollons tempel i Delfi. Hon beskrivs av Digilär vara en prästinna som har förmågan att se in 

i framtiden.95 I ett stadie av extas svarar hon på frågor som templets präster tolkar. Oraklet var 

Apollons språkrör och därför en länk mellan det sakrala och det profana. Hennes uttalande 

påverkar alla människor i olika klasser men det är Apollon som legitimerar hennes uttalande. 

Rollen av kvinnor i den religiösa världen blir tydligt kopplat till verktyg som hjälper män.  

 

Även i porträtteringen av prästinnan Rhea Sylvia visas hur religiösa kvinnors makt 

legitimeras av manliga gudar. Rhea Sylvia födde tvillingarna Romulus och Remus som 

skapade staden Rom. Fadern beskrivs vara krigsguden Mars vilket legitimerar pojkarnas 

förmåga att kriga. Problematiken uppstår med Rhea Sylvias yrke. Som prästinna förväntas 

hon vara ogift och barnlös vilket beskrivs vara orsaken till att hon väljer att lämna barnen i 

skogen. En varghona hittar och tar hand om dem. De är genom barnen som staden Rom 

uppstår. Fadern blir kopplad till krig och våldsamheter genom Mars medan deras mor kopplas 
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till jungfruhet genom att hon som prästinna förväntas vara ogift och barnlös.96 Kvinnans 

sexualitet är problematisk när hon bryter mot sina löften men rollen som uppfödare är 

kvinnans och att det är ett annat kvinnligt djur som upprätthåller rollen. Till skillnad från 

fadern Mars som är helt frånvarande. Uppfostringen av barn blir tydligt kopplade till den 

kvinnliga arenan.97  

 

Monster: Hindret eller trampolinen 

 

Inom kategorin ”monster” är det tydlig skillnad på porträtteringen av kvinnliga och manliga 

väsen. Digilärs beskriver kvinnliga väsen som ämnade att fördärva de manliga hjältarna 

medan det är en ära och maktlegitimering för hjältarna att besegra ett manligt väsen. 

Nymferna Kalypso och Nausikaa beskrivs med typiska kvinnliga drag genom att de med sin 

skönhet försöker förföra och fördärva den manliga protagonisten. De kvinnliga havsvidundren 

Skylla och Charybdis beskrivs som våldsamma monster men det är intressant att jämföra dem 

med porträtteringen av den manliga besten Minotaurus. Havsvidundren är hinder som hotar 

stoppa protagonisten från att nå sitt mål medan att bekämpa Minotaurus i sig självt är målet 

och ger ära åt prins Theseus. Verktygen protagonisten använder för att bekämpa de kvinnliga 

respektive de manliga monstren skiljer sig också åt. Både de förföriska nymferna, men också 

de manligt våldsamma havsvidundren, bekämpas med list och karaktär, medan Minotaurus 

bekämpas med styrka och ädelmod.98 

 

Krigande antika aktörer och förhärligande av nutida machomän 

 

Alla krigaraktörer kopplas likt övriga män till deras effektivitet som dels strateg och dels 

förmåga att slåss. Krigarnas maskulinitet ifrågasätts inte i texterna och det finns tydliga 

kopplingar som förstärker rollen till manlighet i dagens samhälle. Det är genom 

porträtteringen av den nya zeeländska skådespelaren Russel Crowe i filmen Gladiator som 

kopplingen görs. Crowe spelar gladiatorslaven Maximus som tvingas slåss för sitt liv som en 

gladiator. I flera av läromedlen används samma bild på Crowe där han står han öga mot öga 
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mot en annan gladiator i Colosseum i Rom. Båda är i full stridsmundering och en tiger i 

kedjor syns i bakgrunden. I Digilär står det under bilden: ”En populär form av skådespel var 

gladiatorspel. Människor utkämpade kamper på liv och död mot varandra eller mot vilda 

djur.”99 I Gleerups kontext blir bilden även representativ av vardagslivet i romarriket och ger 

en bild av underhållning av våld mellan män. Spartacus blir beskriven på liknande sätt genom 

en bild Kurt Douglas spelandes Spartacus. De största krigarna blir såldes män från 1900-talet 

vilket förstärker synen av maskulinitet och femininitet i den nutida hierarkiska ordningen. 

Kvinnan är i den krigiska kontexten frånvarande utöver specifika gudar.  

 

Den antika fiktionen: kroppen som kvinnans främsta verktyg 

 

Läromedlen tar upp fiktiva verk: ”Lysistrate”, ”Orfeus och Eurydike” och ”Minotaurus”. I NE 

presenteras ”Lysistrate” med en bild som visar Lysistrate prata med tre nakna kvinnor från 

Athen.100. Värt att notera att interaktionen visas genom en bild på kvinnokroppar när 

”Lysistrate” är det enda verket där olika kvinnor interagerar med varandra. Bildtexten 

beskriver verket, som kretsar kring en sexstrejk som kvinnorna organiserade för att förhindra 

männens krigande, och det är intressant att NE väljer detta som den enda beskrivningen av det 

peloponnesiska kriget. Viktigt är att vara medveten om att Aristofanes skrev ”Lysistrate” som 

en komedi ur ett manligt perspektiv, vilket inte alls tas upp i läromedlet. Istället syns bara 

Scotts maktstruktur tydligt porträtterad med kvinnor som använder sina kroppar för att 

påverka männen.101 

 

Digilär tar upp ”Orfeus och Eurydike” och ”Minotaurus” där kvinnans roll beskrivs som ett 

komplement till den manliga normen. Det är männen som är ute och krigar och det är de för 

handlingen framåt. Både Eurydike och Pasiphaë beskrivs som komplement som lyfter fram 

manliga karaktärer. Pasiphaë förälskelse med en tjur resulterar i halvtjuren Minotaurus som 

den atenska prinsen Theseus förväntas att döda.102 Eurydike ska bli räddad från dödsriket 

Orfeus men han klarar inte uppgiften att inte vända sig mot henne.  

                                                 
99 ”Romarriket - Möt historien 1b - Gleerups”. 
100 ”TimelineJS Embed”, åtkomstdatum 29 november 2017, 

https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1gAqt8TV9_2ejq7nNB9HKCugNUc1

S-VolvRJFtGgn1Rc&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650. 
101 Scott, ”Genus - en användbar kategori i historisk analys”, s 1073. 
102 ”Det antika grekland | Bildberättelser | Bibliotek | Historia”. 
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Idrottare: Våldets arena  

 

I läromedlen kopplas krig och idrott ihop vilket förtydligas genom hur Feidppides blir 

porträtterad. I Gleerups blir han blir porträtterad genom en bild under textstycket ”krig”. 

Krigstycket handlar om krigen mellan de grekiska staterna och det persiska riket. Bilden är på 

en staty av Feidippes i Maraton. Han sträcker sig framåt med en fackla i handen och en sköld i 

den andra. Här kombineras krig och sport genom att händelsens historiska signifikans är att 

Feidippes anses ha sprungit det första Maratonloppet för att berättas att de grekiska trupperna 

hade segrat över perserna vid slaget om Marathon.103  

 

Frågeställning 3: Vad finns det för sociala skillnader mellan dem? 
 

Nationalencyklopedin 

 

I den löpande texten finns det en rubrik som heter ”Patriarkaliskt samhälle” där kvinnans 

position i samhället behandlas. Tidigare i texten under rubriken makt nämns även kortfattat att 

kvinnor, slavar och barn inte hade någon makt i de grekiska maktsystemen. I texten 

”Patriarkaliskt samhälle” jämförs kvinnors förhållanden i Athen och Sparta. De områden som 

nämns är graviditet, livslängd och utseende. Redan i första meningen beskrivs samhället som 

mansdominerat och att kvinnors största roll ansågs vara att föda barn för att säkerställa 

nästkommande generationer.104  Poseidippos citat ”Man uppfostrar alltid en son, även om man 

är fattig, men en dotter sätter man ut, även om man är rik.”105 används för att belysa värdet av 

de olika könen. Nästa del handlar om Sparta och där utvecklas tankar om pojkarna och deras 

betydelse. Om flickorna nämns det bara att en tredjedel beräknades dö som barn. Kvinnans 

medellivslängd beskrivs vara runt 35 år i jämförelse med mannens 45. Under sin livstid 

uppskattades det att en grekisk kvinna födde 5 barn. Textstycket nämner också de spiritistiska 

kvinnorna som en grupp av kvinnor som hade det bättre. De beskrivs som vackra, friska och 

frigjorda. Fokus i hela textstycket är kvinnor, pojkar och flickor. Kopplingarna till kvinnan är 

hennes kropp i form av barnafödande och i de högre klasserna se vacker ut.    

                                                 
103 ”Antiken - Möt historien 1b - Gleerups”. 
104 ”Läromedel - NE”, åtkomstdatum 29 november 2017, https://laromedel.ne.se/reader/6032/1433. 
105 ”Läromedel - NE”. 
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Manlig homosexualitet beskrivs kortfattat förekomma under antiken men att det generellt inte 

ansågs vara accepterat i samhället förutom i Grekland där det kopplas till mentor och elev. 

Kvinnors sexualitet beskrivs vara ett främmande koncept. NE kopplar inte resonemanget till 

Alexander den store.  

 

Det är främst genom bilder som de sociala skillnaderna blir synliggjorda: En ung påklädd 

kvinna tvättar sitt hår och det står två nakna män som kan tolkas vara tjänare. Ena håller i en 

fackla med ena handen och i den andra ett spjut medan den andra mannen är svårare att tolka, 

men det är tydligt att båda är fokuserade på kvinnan. Vad är syftet med bilden? NE skriver 

själva att den visar ”Vardagslivet: En ung kvinna tvättar håret”106 vilket visar att författarna 

har i sitt urval försökt ge en nyanserad och identifierbar bild av vardagsliv. Ett vardagsliv där 

kvinnan är delaktig och att hon har två tjänare vilket visar att hon står högre upp i 

maktordningen än dem. Fokuset som NE ger är på tvättning och rengöring vilket kan kopplas 

till kvinnliga egenskaper relaterat till hennes utseende och hälsa. En av de andra bilderna 

håller sig på samma spår där ett flertal kvinnor går och hämtar vatten i en brunn. Skillnaden 

här är att de finns delaktiga barn istället för män. Vattnet får också en annan betydelse genom 

att de hämtar det istället för att använda det. Kopplingar mellan bilderna och dess betydelse är 

fortfarande möjlig vilket kan göra dem problematiska. Det finns en bild som är mer lik 

bilderna på männen vilket är på en kvinna som spinner garn med hjälp av slända. Bilden 

fokuserar på arbetet kvinnan gör och att det är ett yrke kopplat till tyg. Den sista bilden finns i 

extramaterialet under ”NE:s expert: Kvinnans ställning under antiken”107 och är en 

marmorrelief av en kvinna från Heraculaneum. Bilden och kontexten den är placerad i gör den 

svår att analysera. I förhållande till alla andra bilder som ger oss mer information kan urvalet 

påverkat valet. Textstycket tar inte upp specifika kvinnor och väljer därför att visa en mer 

generell bild av en kvinna. Jämför vi stycket med Alexander som handlade om individen 

specifikt blir författarnas val tydligare med en anonym kvinna vid en text om kvinnor mer 

generellt.  

 

                                                 
106 ”Läromedel - NE”. åtkomstdatum 12 november 2017, https://laromedel.ne.se/course/6032. 
107 ”Läromedel - NE”.  
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I texten ”NE:s expert: Kvinnans ställning under antiken” utvecklas kvinnans ställning. Här 

problematiserar författarna källmaterialet genom att skriva ”i huvudsak skrivet av och för män 

ur eliten.” De skriver att de sociala skillnader som fanns var ett resultat av utveckling av 

samhället i stort. Här ges en mer djupgående bild av kvinnorna i Sparta och Athen. I Sparta 

var aristokratins kvinnors maktposition beroende av avsaknaden av män. Orsaken beskrivs 

vara att de spartanska männen ständigt var på annan ort. Dessa kvinnor fick tillgång till 

utbildning, politisk makt och arvsrätt. Här förtydligas de sociala skillnaderna och även när 

dessa bryts. De skriver också att den kvinnliga eliten var en liten grupp och att om de 

resterande kvinnliga grupperna finns det för lite information för att veta någonting säkert.108   

 

Athen är nästa område artikeln tar upp där bilden av de athenska kvinnorna beskrivs vara 

snedvriden från en specifik period 480–330 f.Kr och bara representera de över klasserna. 

Under den specifika tiden ska kvinnorna ha levt isolerade från männen. Orsaken beskrivs här 

vara att säkerhetsställa det ”äkta” blodet och att se till att kvinnan håller sig trogen. I de 

resterande klasserna fanns inte dessa restriktioner för kvinnor.109  

 

Texten beskriver även synen på kvinnor i Roms överklass. Här kopplar läromedlet kvinnans 

ställning till etruskernas utbredning i den italienska regionen, genom att beskriva att i den 

etruskiska folkgruppen hade kvinnorna större frihet och inflytande.110 Det exakta omfånget av 

inflytande nämns inte. 

 

De står överlag lite om den sociala ställningen för män som inte tillhörde eliten, utöver det 

som tidigare har nämnts om unga pojkar. Det som nämns av slavar och makt håller en 

generell tråd igenom hela texten. Det är i bilderna, filmerna, extrauppgifterna som de männen 

blir synliga. De män som nämns är härskare, filosofer, vetenskapsmän och gudar. Dessa 

definieras av specifika händelser, prestationer och tolkningsföreträden. Det finns en lite del av 

män som blir porträtterade utan namn till specifika yrken i form av gladiatorer, krukmakare, 

gruvarbete, tjänare och dadelplockare. Jämför vi dessa med de kvinnliga motsvarigheterna i 

                                                 
108 ”Läromedel - NE”, åtkomstdatum 01 december 2017, 

http://laromedel.ne.se/reader/6032/1433?tab=extraMaterial&id=130123. 
109 ”Läromedel - NE”. 
110 ”Läromedel - NE”. 
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film, bilder och i text är kvinnorepresentationen mer gruppanpassad. Det är främst gudinnor 

som beskrivs kopplade till liknande egenskaper som de manliga nämnda ovan. De kvinnor 

som nämns vid namn som Belladonna i filmen blir kopplad med sin kropp och skönhet. 

Roxane blir ett komplement till Alexander. De blir männens åsikter som värdesätter 

kvinnorna genom pjäsen Lysistrate och Poseidippos. Det är genom bilderna som 

kvinnogruppens sociala ställning blir synlig. De hämtar vatten och spinner. Kvinnorna är på 

flera plan kopplade till sina kroppar i form av graviditet och utseende. Det som lyfts fram hos 

de manliga respektive kvinnliga aktörerna är olika saker. Tydligt är att de sociala skillnaderna 

beskrivs vara kopplade till kvinnans kropp enligt Hirdmans isärhållandets princip där mannen 

beskrivs vara normen.  

 

Bilden förstärks av filmklippen. I BBC dokumentären om Pompeji handlar programmet om en 

man, en pojke och en kvinna. Kvinnan är den enda som får ett namn. Belladonna kallades hon 

av arkeologen som fann kroppen.111 I dokumentärer uppstår det två olika representationer. Det 

första visar forskarnas historiska påverkan genom att namnge personerna eller inte. Mannen 

kopplas till sitt möjliga jobb och inte hur han ser ut medan kvinnan direkt blir bundet till sin 

kropp. Belladonna på italienska betyder vacker dam med ett ursprung till blommor. Hon blir 

sitt kön och hennes egenskaper blir direkt kopplade till de stereotypiska feminina 

egenskaperna. De vet inte mannens yrke men dokumentären har återskapat hur han går runt på 

gatorna och situationen precis innan han dör. Han förblir anonym och inga kopplingar 

baserade på individens kropp görs. 112 Det går inte att förneka att både arkeologen och 

återskaparen av ansiktet båda nämner och fokuserar på kroppsliga egenskaper hos kvinnan 

vilket har påverkat dokumentärens egna narrativ över hur de olika karaktärerna porträtteras. 

 

Inom kappkörning blir manlighetsidealet synligt genom en filmsnutt kappkörning som visar 

män som tävlar på liv och död. Fokus är på fara och ära. Häststridvagnen kopplas till styrka 

och vikten av att kunna kontrollera den. Kvinnor är helt frånvarande på arenan. 

 

                                                 
111 ”Läromedel - NE”. 
112 ”Pompeii: The Last Day - BBC One”, BBC, åtkomstdatum 24 november 2017, 

http://www.bbc.co.uk/programmes/b0074c6d. 
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Gleerups 

 

Gleerups underlag för kvinnorna under antiken är likt NE baserad på Athen, Rom och Sparta. 

I Rom beskrivs alla kvinnor sakna rättigheter oavsett klass. Kvinnor från de över skikten fick 

utbildning med motiveringen att de skulle vara anpassade till elitens sällskapsliv och barnens 

uppfostran.113 I Athen ges bilden av den underordnade kvinnan. Kvinnor saknade politiska 

rättigheter, rätten att vara myndig och arvsrätt. De skulle leva isolerat med vävning och 

spinning.114 I Sparta ges bilden av kvinnans roll att föda pojkar. Kvinnan hade här arvsrätt, 

frihet, utbildning och ansvar. Männens ständiga frånvaro gjorde att kvinnorna fick ansvara för 

gårdarnas omhändertagning och skötsel. Utöver den här texten ger inte Gleerups möjligheten 

att jämföra de sociala skillnaderna vilket gör det svårt att kritisera dess innehåll. Tydligt är att 

efter författarnas urval är det männen som besitter alla egenskaper relaterat till politisk, 

religiös, vetenskaplig och ekonomisk makt. Kvinnans roll i samhället kopplas till graviditet 

och nästkommande generationer. På flera sätt systematiseras maktstrukturen, med undantaget 

hur Konstantin beskrivs. I texten görs tydliga uppdelningar mellan mannens historia som 

normen och kvinnans som den andre genom att till exempel bli placerade i faktarutor.115 

Homosexualitet verken nämns eller problematiseras.   

 

Digilär 

 

Digilär gör likande uppdelning mellan grekisk och romersk kvinnosyn. I det grekiska 

textstycket görs inga jämförelser mellan Athen och Sparta. Varje hushålls interna struktur 

beskrivs vara baserat på ett överhuvud kallat Kyrios. De som uppnådde titeln var fria män 

över 18år. Kvinnan var alltid kopplad till en specifik Kyrios. Först hennes far, sedan hennes 

man och sist hennes söner. Orsaken kopplas till mannens sädesvätska. ”Grekerna levde i den 

tron - liksom människor i många äldre kulturer - att det var mannens sädesvätska som ensamt 

skapade den mänskliga avkomman. Kvinnans roll var enbart att ge näring till ett barn fram till 

förlossningen.”116 Läromedlet kopplar här en kvinnas kropp till förvarning och matning. Det 

                                                 
113 ”Romarriket - Möt historien 1b - Gleerups”, åtkomstdatum 21 november 2017, 

https://gleerupsportal.se/laromedel/mot-historien-1b/article/37bdab44-9cf2-49f4-800d-

9b83db9f09fd?page=9999. 
114 ”Antiken - Möt historien 1b - Gleerups”, åtkomstdatum 21 november 2017, 

https://gleerupsportal.se/laromedel/mot-historien-1b/article/376c3e86-7639-43ac-8447-

d01de88a9e62?page=9999. 
115 Hirdman, ”Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, s 51. 
116 ”Det antika Grekland | Antiken | Historia 1b, 100 poäng | Historia”. 
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viktigaste inom födelsen kopplas till det manliga. Orsaken nämns vara sädesvätskan men 

problematiseras inte vidare. Följden blir att söner porträtteras som viktigare enligt Scotts 

hierarkiska ordning.117 Läromedelsförfattarna fortsätter texten med att beskriva flickors 

levnadsförhållande med att de var undernärda och ofta dog på grund av bristsjukdomar eller i 

barnsäng. Männens situation kopplas till homosexualitet med unga pojkar eller sexuellt 

samliv med slavar och hetärer. Synen på homosexualitet varken utvecklas eller 

problematiseras. Läromedlet avslutar stycket med att beskriva att medelåldern för när män 

gifte sig var runt 30 medan kvinnan beskrivs vara ”…hälften så gamla”118. Tydligt är att 

kvinnorna redan var bortgifta innan de skulle ha en möjlighet att uppnå Kyrios. 

Läromedelsförfattarna beskriver, utan att problematisera, ett tydligt systematiserande verktyg 

som upprätthåller den rådande maktordningen.  

 

I det romerska textstycket beskrivs situationen i Rom vara baserad på det tidigare etruskiska 

samhället som fanns på den apenninska halvön när Rom uppstod. Här beskrivs kvinnans roll 

vara mer jämlik än i den grekiska kulturen. Läromedelsförfattarna beskriver influenserna från 

det etruskiska samhället med ”Detta är något som man tror har haft ett positivt inflytande på 

den romerska kulturen.”119 Exakt hur det påverkade romersk kultur nämns inte men i samma 

sammanhang lyfts två poänger som visar olika sociala skillnader mellan Rom och Grekland. 

Dels beskrivs att flickor fick undervisning i läsning och räkning i någon form och dels 

beskrivs att modern skulle vördas. Utöver dessa två skillnader beskrivs det romerska 

samhället vara patriarkalt strukturerat på samma sätt som det grekiska med att fadern är 

familjens överhuvud och flickor tidigt blev bortgifta med äldre män. Den romerska lagen 

beskrivs vara anpassad för de gifta männen, kvinnan saknade bestämmanderätt och det var 

straffbart att ha ett förhållande med en gift kvinna.  

 

I stycket om Augustus nämns försök till att vidmakthålla familjelivets ideal. 

Läromedelsförfattarna skriver att ”… det blev närmast en medborgerlig plikt att skaffa sig 

barn”120, vilket antyder trender att samhället utvecklades i motsatt riktning. Augustus syfte 

beskrivs vara att återknyta till det tidiga romerska rikets framgångar. Resonemanget om 

                                                 
117 Scott, ”Genus - en användbar kategori i historisk analys”, s 1073. 
118 ”Det antika Grekland | Antiken | Historia 1b, 100 poäng | Historia”. 
119 ”Romarriket - Möt historien 1b - Gleerups”. 
120 ”Romarriket - Möt historien 1b - Gleerups”. 
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Augustus målar upp en systematisering med syftet att återställa en maktordning där kvinnor 

förväntades föda flera barn.  

 

I de olympiska spelen beskrivs att kvinnor bara fick tävla i löpgrenarna och med kläderna på. 

Inom den idrottsliga världen hamnar den manliga kroppen i centrum till skillnad från den 

kvinnliga som ska skylas.121 Isärhållandets princip blir tydlig efter hur kvinnorna i situationen 

blir placerade i direkt motsats till männen. Grenars olika värde blir synligt där löpgrenarna får 

utövas av kvinnor till skillnad från exempelvis brottning, pankration och boxning. Kvinnors 

deltagande var tillräckligt stort att det anordnades specifika idrottstävlingar för kvinnor som 

Heraia i Heras ära.      

 

Slutsatser 
 

1: Vilka manliga respektive kvinnliga aktörer tas upp?  

 

Det är tydligt att det finns ett stort överskott av manliga aktörer och fördelningen håller sig 

likartat oberoende av den totala mängden av aktörer. Av de manliga karaktärerna är det främst 

ledare och filosofer som alla tre läromedlen nämner. Aristoteles, Alexander den store, 

Augustus och Konstantin blir de största. Av de kvinnliga karaktärerna finns det inte lika 

mycket gemensamt mellan läromedlen. Gleerups osynliggör de kvinnliga aktörerna helt 

medan i NE och Digilär är de representerade 26 procent respektive 20 procent. Det är i den 

gudomliga världen som fördelningen blir jämnast och i kategorin monster är kvinnliga aktörer 

dominerande.    

 

2: Porträtteras aktörerna olika beroende på kön? Hur i så fall? 

 

De manliga aktörerna porträtteras främst efter sina erövringar och reformer. Alexander, 

Ceasar och Augustinus lyfts fram av alla tre läromedel och det finns tydliga kopplingar till 

                                                 
121 ”Antikens olympiader | Avancerade textavsnitt | Bibliotek | Historia”, digilär.se, åtkomstdatum 14 december 

2017, https://xn--digilr-fua.se/inloggad/historia-gymnasiet/historiebiblioteket/avancerade-textavsnitt/det-antika-

grekland/antikens-olympiader. 
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krig och naturligt manligt ledarskap bland alla tre. Bland de manliga filosoferna som nämns är 

det främst Sokrates som lyfts för sina bidrag till vetenskapen. Mansidealet blir tydligt kopplat 

till förnuft och logiskt tänkande. Våld och idrott kopplas till manlighet och det är genom att 

besegra manliga monster som männen rättfärdigar sin makt. Även egenskaper som inte direkt 

relaterar till våld beskrivs med krigiska termer. Manlig svaghet kopplas till deras oförmåga att 

kontrollera sina hustrur och döttrar. Alexanders sexliv tas enbart upp i perspektivet hur det har 

använts i historieskrivningen och inte i beskrivningen av antiken, vilket gör att det speglar 

historieskrivningstiderna istället för antikens syn på homosexualitet. 

 

De kvinnliga karaktärerna blir porträtterade i relation till de manliga karaktärerna som finns 

med eller styr textstyckena. Den hierarkiska ordningen finns hela tiden där som en referens. 

Det är främst den genom den kvinnliga kroppen som de kvinnliga karaktärerna blir 

porträtterade i form av graviditet, skönhet och förförisk förmåga. Kvinnliga karaktärer 

kopplade till makt nämns för hur de påverkar samhället relaterat till jämställdhet eller 

motsatsen till det manliga idealet om stark karaktär. Kleopatra porträtteras efter de tydliga 

kvinnliga idealen men det finns även spår som visar intresse över att expandera hennes 

maktposition genom involvering i kriget mot Octavianus. Även om hon beskrivs besitta 

manliga egenskaper är det hennes kvinnliga som lyfts vilket visar Hirdmans isärhållandets 

princip.    

 

I den gudomliga världen blir samma spår tydliga där de hösta gudarna med makt tillskrivs 

manligt kön. Det är främst igenom påverkan av människor som gudinnorna kan påverka 

situationer till skillnad från de manliga gudarna. Athena porträtteras som en idealbytare när 

hon i flera av läromedlen bär vapen vilket annars bara blir görs av manliga karaktärer. 

Apollon är den enda manliga guden som ifrågasätter maktordning genom att beskrivas vara 

vacker vilket annars bara tillskrivs kvinnliga karaktärer. I den mytologiska världen finns det 

kvinnliga varelser som besitter egenskaper relaterat till våld, men där är de hinder för de 

manliga protagonisterna i sagorna som måste använda sin list och karaktär för att övervinna 

dem.      
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3: Vad finns det för sociala skillnader mellan dem? 

 

Alla läromedel beskriver att antiken bestod av patriarkala samhällen och de generella 

könsskillnaderna är tydliga. Mannen är normen och kvinnan identifieras med kopplingar som 

är specifikt kvinnliga. Dessa är framförallt livslängd, giftermål och barnafödande. Mannens 

sociala status blir i situationen en spegel till det som det kvinnliga inte är. Inom idrotten 

förväntas män utöva nakna medan kvinnor skall ha kläder på sig. Ett isärhållande 

tillvägagångssätt visas genom beskrivningen att männen att kontrollerade vilka grenar 

kvinnorna tävlade i och även anordnade specifika kvinnliga tävlingar. 

 

Flickor och pojkars situation beskrivs minimalt med ett fokus på pojkars fostring för att bli 

män. Flickors situation placerar läromedelsförfattarna längst ner i den hierarkiska ordningen. I 

Gleerups nämns inte flickor till skillnad från i NE och Digilär som fokuserar på att berätta om 

deras kamp för överlevnad. 

 

NE problematiserar källorna genom att poängtera att de är skrivna av elitens män för män. 

Digilär visar hur männen legitimerade sin syn biologiskt med sädesvätska i Grekland, samt 

beskriver utvecklingen i romarriket som resulterade i att Augustus ville återgå till den tidigare 

synen på barnafödande. Gleerups saknar helt problematisering av sitt urval.  

 

Avslutande reflektion  
 

Problematiken som Ohlander beskriver finns i historieämnets tryckta läromedel finns kvar 

även i de digitala läromedlen. Det finns fortfarande en klar överrepresentation av män även 

om partier i läromedlen kritiserar och belyser de sociala skillnaderna. Till exempel är det 

främst manliga ledare som lyfts fram. Digilär tar förvisso upp den kvinnliga ledaren Kleopatra 

men hon blir beskriven ur de manliga ledarna Markus Antonius och Julius Ceasars perspektiv. 

De blir dominanta och styr historieskrivningen. Ohlander skriver att för att skapa jämställdare 

läromedel behöver kvinnor beskrivas som tänkande, handlande, upplevande och skapande 

subjekt i historieskrivningen. Genom att låta Kleopatra speglas i manliga perspektiv och 

associeras med kvinnliga attribut förstärks istället bilden av starka manliga ledare och 
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kvinnliga kroppsideal. Om det inte problematiseras finns det stora risker att elevers självbilder 

och ideal påverkas negativt ur ett jämställdhetsperspektiv. En jämförande studie med flera 

perioder skulle vara intressant för att se huruvida problematiken genomsyrar hela läromedlen.  

 

Uppsatsens resultat är i linje med Perssons och Anderssons slutaster om att 

historieläromedlens genusperspektiv inte har förändrats. Detta synliggör också Nielsen kritik 

att historieämnet är bundet till den tidiga akademiska historieskrivningen eftersom de 

undersökta läromedlen på många sätt är bundna till den äldre tryckta läroboksstrukturen och 

de nya medlen används sparsamt. Som Eilard skriver kan institutionell tröghet kan vara en 

orsak och möjligt är att digitala läromedel behöver mer tid innan effekterna av övergången 

från tryckt bok till digitalt läromedel blir synliga. Kanske kan skillnader märkas i hur mycket 

aktuell forskning som finns med i läromedlen i och med att det är lättare att uppdatera ett 

digitalt läromedel än en tryckt bok.  

 

Slutsatsen blir att om de digitala läromedlen är den enda historiekällan läraren använder för 

att beskriva antiken så kommer undervisningen att upprätthålla de traditionella 

genusnormerna. Det blir därför den enskilde lärarens ansvar att hitta material utanför 

läromedlen för att följa läroplanen Lgr 11:s riktlinjer att undervisningens innehåll och upplägg 

ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. 
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