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Abstract 

 

Titel: History teaching materials from a gender perspective 

Teachers working with gender and how man/ woman are produced in teaching materials in 

History Teaching. 

 

Authors: Disa Tapaila and Jill Asklund 

 

Supervisor: David Östlund 

 

The aim of this study is to compare textbooks that are used in history teaching from different 

times through history. This study will focus on two older textbooks from the years 1957 and 

1977, and two current teaching materials with class books for the pupils and teacher’s 

textbooks from the years 1994 and 2011. We conducted interviews with six teachers on how 

they perceive and work with gender with the current textbooks. Three questions will be the 

basic for the study: 

� In what way is "men and masculinity" and "women and femininity" produced in some 

of history teaching, older and current teaching materials? 

� Have there been any changes in how gender is produced in the older and current 

teaching aids? 

� What view have the teachers about how gender is produced in the current teaching 

materials and how they work with gender in history teaching? 

 

This study is a qualitative study that uses textual analysis and interviews as a method. This 

study will make use of Hirdman's (1988) theory of the gender system, Connell's (2009) theory 

of production relations and symbolic relations and Josefson's (2005) description of what is 

considered masculine and feminine. The results of this study show that teaching materials 

have improved over time and that there is differing opinions and approaches on how gender is 

used in history teaching. 

 

Keywords: gender, gender roles, male, female, sex equality.  

Nyckelord: genus, könsroller, manligt, kvinnligt, jämställdhet. 
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1. Inledning 

Under de senaste åren har det publicerats flera rapporter som visar brist på forskning av 

läromedel ur ett genusperspektiv. Caroline Graeske som arbetar som lektor vid Institutionen 

för konst, kommunikation och lärande har gjort en utredning om hur genus framställs i 

historieböcker eftersom det framkommit från bland annat skolverket att det är en brist på 

forskning kring läromedel gällande genusperspektiv (Graeske, 2010, s. 119). Graeskes (2010) 

studie visar att kvinnor sällan förekommer i det undersökta materialet samt att de 

diskrimineras i texterna som undersöktes (Graeske, 2010, s. 119). Även Ingergerd Tallberg 

Broman (2002) som är professor i pedagogik hävdar att forskning inom skolan och läromedel 

om hur genus framställs är otillräcklig (Tallberg Broman, 2002, s. 172). I 

historieundervisningen finns det två viktiga beståndsdelar. Det ena är tid och den andra är 

källkritik (Skolverket, 2016). Det är viktigt att läsa och tala om hur det var och såg ut förr i 

tiden, men det är också viktigt att beakta källan man använder sig av (Skolverket, 2016). I 

boken Kvinnohistoria diskuterar Yvonne Hirdman (1999) hur kvinnor genom historien och i 

historieböcker har varit dolda, gömda och osynliga. I boken påpekar Hirdman (1999) att 

kvinnor är underordnade männen genom historien (Hirdman, 1999, s.9-22). Därför kommer 

denna undersökning inrikta sig på hur genus framställts i äldre och aktuella läromedel.  

 

Då läromedel är både till för elever och lärare såg vi det som viktigt att involvera lärare i 

denna undersökning. För att få ett bra slutresultat behövde vi veta hur lärare uppfattade 

läroböckerna ur ett genusperspektiv, samt om och hur de arbetar med detta i undervisningen. 

 

En av anledningarna till vårt intresse för historieundervisningens läromedel uppkom i 

samband med en rapport utfärdad av regeringen. Denna rapport handlar om vad för bild 

eleverna får av män och kvinnor genom historieböckerna, där ett av resultaten visade att 

männen är överrepresenterade i gymnasiets historieböcker, och att flickor inte får några 

positiva förebilder eftersom kvinnorna i läromedlen är underrepresenterade (Ohlander, 2010). 

Utifrån denna information, vore det intressant att undersöka samma fenomen även 

förekommer i läromedel för årskurserna 1-3.  

 

 

Josefson (2005) menar att läroböcker framställer killar och tjejer i ett traditionellt 

könsperspektiv, vilket i sin tur leder till att de tolkningar man har om hur killar och tjejer bör 
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och förväntas bete sig förstärks (Josefson, 2005, s. 11). Vi vill ta reda på om det finns 

skillnader mellan hur “män och manligt” respektive “kvinnor och kvinnligt” framställs i de 

aktuella och äldre läromedlen. 

 

1.1 Bakgrund  

I detta avsnitt introduceras och presenteras det kort om begrepp som ligger till grund för vår 

undersökning. Här kommer Läroplaner och dess värdegrund, läromedel och genusbegreppet 

att introduceras och beskrivas.  

 

Läroplan och värdegrund 

1962 års Läroplan för grundskolan var grundskolans första läroplan (Hartman, 2012, s. 75). 

Här kan man inte finna begreppet jämställdhet (Tallberg Broman, 2002, s. 168). Enligt 

Tallberg Broman (2002) fick grundskolan därefter en ny läroplan som kom att heta 1969 års 

läroplan för grundskolan, där beskrevs det att flickor och pojkar skulle behandlas lika, vilket 

kan uttryckas som jämställdhet (Tallberg Broman, 2002, s.168). Under 1980-talet kom en ny 

läroplan, 1980 års Läroplan för grundskolan där det både tas upp om jämställdhet och 

jämlikhet. I Lgr80 framhävs det att alla, oberoende av kön, ska ha tillgång till lika utbildning i 

grundskolan. Fortsättningsvis tas det upp att skolan ska verka för jämställdhet mellan kvinnor 

och män. Arbetslivsorientering och skolan ska motverka begränsning av val av yrke och 

studier oavsett kön (Tallberg Broman, 2002, s.168). Vidare framhävs det att skolledningen 

ska: 

 

“Skolledningen har ett speciellt ansvar för att material om könsrollsfrågor tillförs 

skolan…” (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 37). 

 

Enligt Graeske (2010) har värdegrunden inom skolan blivit ett centralt begrepp som rör 

värderingar, demokrati och normer (Graeske, 2010, s.119). En viktig del av värdegrunden 

som denna undersökning kommer att fokusera på är genus och hur det framställs i 

läromedlen. 

 

I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet som kom ut 

1994, framgår det att skolan medvetet och aktivt ska främja mäns och kvinnors lika rätt. 

Skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster där elever ska få möjligheten att 
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pröva och utveckla sina intressen oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 1994). I Lgr11 

finner man i princip liknande tankar kring hur kön, och könsroller ska behandlas i skolan:  

 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 

Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 

förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som 

är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 

könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin 

förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. (Skolverket, 2015, s. 8). 

 

Läromedel  

År 1938 infördes förhandsgranskning av läromedel, vilket innebar att det fanns utsedda 

personer som granskade läromedel. Det var statens läromedelsnämnd, som var en del av 

Skolöverstyrelsen (SÖ), som fattade beslut om läroböckerna innan de konsumerades och 

användes (Johnsson, 2009, s.13).  I början av 1990-talet genomfördes nya skolreformer och 

det var då som skolorna i Sverige blev mål- och resultatstyrda. 1991 avskaffades 

granskningen av läromedel och detta ledde bland annat till att lärarna fritt kunde välja vilka 

böcker de ville använda, utan någon som granskade läromedlen. Det var nu marknadens 

konsumenter och producenter som skulle avgöra kvalitén på läromedel som skulle användas i 

skolan (Johnsson, 2009, s. 10).  

 

Enligt skolverket finns det idag inte någon fastställd definition av läromedel. År 1971 beskrev 

Skolförordningen att ett läromedel är alla resurser som kan användas i undervisningen. Idag 

ryms TV, radio, texter, böcker spel etc. inom begreppet läromedel (Skolverket, 2015). I denna 

undersökning ligger fokus på läroböcker.  

 

Genus 

Genus är ett ord som på svenska används för att översätta engelskans “gender” (Hirdman, 

2001, s.11). Begreppet genus skiljer på den kulturella och biologiska indelningen av 

kvinnor/män och hona/hane (Connell, 2009, s.23). Vid födseln kategoriseras en individ in i 

det biologiska könet, alltså föds man till tjej eller kille. Redan här skapas förväntningar och 

föreställningar på hur man som individ ska förväntas vara, vilket kallas för genus (Josefson, 

2005, s.6). Genus är således ett begrepp som inte bara handlar om det biologiska könet utan 
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även om det sociala/kulturella, enligt Josefson. De sociala och kulturella könsrollerna spelar 

en stor roll på hur samhället är konstruerat (Josefson, 2005, s.13). Vidare hävdar Josefson att 

kunskap om genus kan hjälpa oss att kunna se missförhållanden som finns i samhället för att 

sedan ge “kunskap och kännedom om genus kan hjälpa oss att se de orättvisor som finns i 

samhället och komma tillrätta med dem.” (Josefson, 2005, s. 10).  

2. Syfte 

Syftet med denna undersökning är att analysera och jämföra om “män och manlighet” 

respektive “kvinnor och kvinnlighet” framställs på olika sätt i de äldre och aktuella 

läromedlen i historieundervisningen för årskurs 1-3. Syftet är även att undersöka om det har 

skett någon förändring över tid. Vi kommer även att undersöka vilken uppfattning och 

arbetsmetod lärare har kring genus i de aktuella läromedlen. 

 

2.1 Frågeställning 

� På vilket sätt framställs “män och manlighet” respektive “kvinnor och kvinnlighet” i 

några av historieundervisningens äldre samt aktuella läromedel?  

� Har det skett några förändringar på hur genus framställs i de äldre/aktuella 

läromedlen? 

� Vilken uppfattning har lärarna om hur genus framställs i de aktuella läromedlen och 

hur arbetar de med genus i historieundervisningen? 

 

3. Teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt gör vi en redogörelse för de teoretiska utgångspunkter samt de centrala begrepp 

som kommer att användas i denna uppsats. Vi har valt att utgå ifrån Yvonne Hirdmans (1988) 

och Raewyn Connells (2009) genusteori. De teorier som anses vara mest relevanta för 

undersökningen är två av Yvonne Hirdmans teorier om isärhållning och överordning samt 

Raewyn Connells teorier om Produktionsrelationer och Symboliska relationer. Vi kommer 

även att utgå ifrån Helena Josefsons (2005) teorier om vad som anses som manligt och 

kvinnligt. Dessa teorier och begrepp kommer att användas i studien. 
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Isärhållning och överordning 

Hirdman (1988) menar att en teori om genussystemet är användbart i genusforskningen. Hon 

beskriver genussystemets två grundläggande logiker, dessa två är könens isärhållning och 

mannens överordning (Hirdman, 1988). 

 

Med isärhållning menas att kvinna och man, det som är manligt och kvinnligt hålls isär och 

kan därför ses som varandras motsatser, alltså att det manliga och kvinnliga inte bör blandas. 

Detta har lett till ett osynligt genuskontrakt. Genuskontrakt innebär att kvinnor och män intar 

sina roller, vilka styr hur kvinnor och män ska bete sig och hur de ska tala (Hirdman, 1988, s 

51). Den här teorin är relevant för uppsatsens frågor då vi undersöker om det finns skillnader 

på hur män och kvinnor framställs i läromedel i historieundervisningen. 

 

Hirdman (1988) menar att överordning är genusordningar, alltså hierarkier, där mannen alltid 

har varit överordnad och kvinnan underordnad. Här betraktas mannen som mer värdefull. Det 

är männen som är människor och utgör det som är normalt (Hirdman, 1988, s.51). Begreppet 

överordning kommer att användas i vår uppsats då vi vill se om mannen är överordnad 

kvinnan i de läromedlen som använts/används i historieundervisningen. 

 

Connells genusteori 

Raewyn Connell (2009), en australisk sociolog, menar att man tar genus för givet i 

vardagslivet där man omedelbart uppfattar en människa som antingen man eller kvinna. 

Eftersom genusskillnaderna uppfattas som naturliga ger det upphov till skandal om man 

bryter mot mönstret. Hon menar att människor utformar sig själva som maskulina eller 

feminina och att man tar den plats i genusordningen som man har blivit tilldelad (Connell, 

2009, s. 19).  

 

Connell (2009) menar att män är en majoritet när det gäller ledarskap. Kvinnor är de som i 

stor utsträckning står för matlagningen, städning, tar hand om barn och handarbete. Dessa 

arbeten anger gott moderskap då kvinnor betraktas som omvårdande, självuppoffrande och 

kärleksfulla. En god far däremot förväntas försörja familjen, fatta beslut och representera 

familjen (Connell, 2009, s. 15). Inom Connells (2009) genusteori ingår även fyra dimensioner 

som förklaras nedan.  
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Connells fyra dimensioner 

Enligt Connell (2009) kan genus delas in i fyra dimensioner: maktrelationer, 

produktionsrelationer, känslomässiga relationer och symboliska relationer. Dessa fyra 

dimensioner är vad Connell kallar för genusrelationer (Connell, 2009, s. 106-117).   

 

Maktrelationer handlar om den generella underordning som kvinnor har samt att mannen och 

kvinnan har olika maktpositioner. Mannen framstår som dominerande och har mer makt än 

kvinnor (Connell, 2009, s.106-109). Produktionsrelationer handlar om mannens och kvinnans 

arbetsfördelning: vissa sysslor utförs av män och vissa av kvinnor, med andra ord betraktas 

vissa sysslor som “manliga” och “kvinnliga” (Connell, 2009, s.109-112). Den känslomässiga 

relationen handlar om hur emotionella relationer som exempelvis omsorg, sexualitet har en 

inverkan på arbets- och familjelivet (Connell, 2009, s.112-114). Den symboliska relationen 

handlar om hur det manliga och kvinnliga förmedlas exempelvis genom koder som bland 

annat kläder, gester och smink, men framförallt språket. Dessa gör att könskoder och 

könsskillnader hålls levande (Connell, 2009, s.115-117).  

 

Vi kommer att använda två av Connells (2009) fyra dimensioner. Dessa dimensioner är 

produktionsrelationer och symboliska relationer (Connell, 2009, s.109-112, 115-117). Vi 

anser att dessa är mest relevanta för studien då vi bland annat undersöker skillnaderna mellan 

mannens och kvinnans arbetssysslor där produktionsrelationer passar in. Vi analyserar även 

vad som skrivs kring mannens och kvinnans kläder, vilket Connell (2009) kallar för 

symboliska relationer (Connell, 2009, s.109-112, 115-117). 

 

Manligt respektive kvinnligt 

Helena Josefson som är läroboksförfattare som bland annat har skrivit Genus - hur påverkar 

det dig? (2005) beskriver vad som anses som manligt respektive kvinnligt. Nedan kommer 

hennes teorier kring vad som är manligt och kvinnligt att förklaras. 

 

Manligt  

Enligt Josefson (2005) är begreppet manligt ett positivt laddat ord. Ordet innebär överordning, 

vilket betyder något som är mer värdefullt än andra (Josefson, 2005, s. 22). 

Josefson (2005) menar att synen på vad som är manligt och kvinnligt har förändrats genom 

tiderna. Mansidealet runt 1700-talet var att män skulle klä sig i färgstarka kläder, vara duktiga 
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på att dansa och unga män skulle vara romantiska och gråta. Under 1800-talet ändrades 

mansidealet och förknippades istället med fysisk och psykisk styrka. Här klädde mannen sig i 

svarta, bruna och gråa kläder. Under 1900-talet växte ett nytt mansideal fram, där mannen 

skulle vara försörjaren i familjen. Han skulle använda sig av förnuft, kontroll, självdisciplin 

och företagsamhet. Dagens ideal är en slags blandning mellan 1700-talets fåfänga och 1900-

talets mansideal. Det handlar fortfarande om att mannen ska ta hand om det ekonomiska livet 

och intressera sig för teknik och sport. Samtidigt börjar det bli mer accepterat för killar att 

visa sina känslor (Josefson, 2005, s.25). Detta är relevant för vår studie då vi kommer att 

analysera läromedel för att se hur mannen framställs i böckerna. 

 

Kvinnligt 

Josefson (2005) hävdar att kvinnlighet under 1700-talet snarare var motsatsen till manligt. 

Kvinnan skulle vara blyg, passiv och svag. Under upplysningen på 1700-talet blev människan 

lika med mannen och kvinnan var av ett annat slag. Kvinnan skulle istället bli moder och 

finnas till för männen. På 1800-talet ansågs kvinnan vara ömtålig, späd, bräcklig och mer 

sjuklig än män. I mitten på 1900-talet togs diskussionen upp om vad som är kvinnligt ännu en 

gång. Man menade då att kvinnlighet inte var någonting som var medfött, som kom inifrån 

utan det var genom den hårda skolan man fick lära sig vad kvinnlighet innebar. I dagens 

samhälle finns det två olika sidor på kvinnoidealet. En tjej kan vara självständig utan att 

behöva luta sig tillbaka mot en man, men samtidigt är kvinnlighet att vara sexig, snygg och 

svag för att tillfredsställa männen (Josefson, 2005, s.30-32). Detta är relevant för vår studie då 

vi kommer att analysera läromedel för att se hur kvinnan framställs i böckerna. 

4. Tidigare forskning 
I samband med undersökningen har vi hittat mycket forskning kring genus. Däremot är 

forskning kring genus och läromedel i skolan få. I detta kapitel kommer vi att redogöra för 

den forskning som vi funnit relevant för vår undersökning. 

 

Angerd Eilard (2004) har undersökt pedagogiska texter och diskurser i lägre klasser. 

Undersökningen handlar om att se hur genus och etnicitet konstrueras i en läsebok och hur 

ideal och värderingar förmedlas. Boken som Eilard analyserar är Förstagluttarna (1999).  

Syftet med undersökningen är även att bidra till hur man kan granska läromedel ur ett 

interkulturellt genusperspektiv. Enligt Eilards analys (2004) tar boken upp det som är typiskt 
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för flickor och det som är typiskt för pojkar. Exempelvis att pojkar bland annat leker med lego 

och spelar fotboll. Det beskrivs även i boken att flickor idrottar och är tuffa, killar är mjuka 

och gillar att spela instrument (Eilard, 2004, s.255-256). Eilard (2004) menar att boken ibland 

visar en hierarki mellan könen i skapandet av barnens beteende eller lek, där flickor blir 

underordnade och även att de traditionella aktiviteterna skiljs åt (Eilard, 2004, s.259). Det 

som är relevant för vår uppsats är att se om det finns några liknelser i våra undersökta 

läromedel på vad som anses vara manligt respektive kvinnligt, samt se om man kan finna en 

hierarki i de undersökta läromedlen som Eilard (2004) har funnit i sin undersökning. 

 

Eilard (2008) har även skrivit en avhandling där hon undersöker ett flertal läseböcker som 

använts i grundskolan från år 1962 fram till år 2007 utifrån en kvalitativ diskursanalys. Fokus 

i avhandlingen ligger på jämställdhet och genusordning i multietniska förskolor och skolor. 

Anledningen till avhandlingen var för att det saknades undersökningar av tidiga skolårens 

läromedel där samhällsidentiteter som barn, kvinnor och män inte undersökts (Eilard, 2008, 

s.20). Eilards avhandling visar att läseböckerna som analyserats innehåller oförändrade 

diskurser. Ett exempel är den koloniala vita västerländska diskursen, ett annat är 

heteronormativa budskap och jämställdhetsdiskursen (Eilard, 2008, s.419-423). 

Läsebokstexterna försöker vara inkluderande genom att ge en variationsrik verklighet, hävdar 

Eilard.  Dock anser hon att sådana skildringar innehåller självuppfyllande stereotyper (Eilard, 

2008, s.427). Vidare menar Eilard att den ideala läseboken kanske är en utopi, där det 

viktigaste kan vara att skapa tillfällen för öppna och genuina samtal i klassrummet (Eilard, 

2008, s.431-432). Texterna har blivit mer ambitiösa och heterogena, samtidigt kan man 

fortfarande se att olika normer och värderingar förekommer i läseböckerna (Eilard, 2008, 

s.449-450). Det är relevant för vår undersökning att se om det har skett en förändring i hur 

läromedel såg ut förr i tiden med hur de ser ut idag. 

 

Jackie F.K. Lee (2014) redogör i sin studie ”Gender representation in Hong Kong primary 

school ELT textbooks – a comparative study” hur böcker fungerar som förebild för eleverna 

och hur män/kvinnor framställs i olika läroböcker historiskt sett. Enligt Lee, framställs 

jämställdhet oftare mellan könen i de nya böckerna samt att kvinnor synliggörs mer, jämfört 

med de äldre läromedlen. De nya bokserierna som har studerats visar på stora framsteg till 

mer jämlika skolläromedel, påpekar Lee i sin undersökning. Denna internationella studie är 

relevant för vår undersökning då Lee (2014) gör en jämförelse av äldre och aktuella 

läromedel, vi vill se om vi kan finna denna förändring i de läromedel som vi undersöker.  
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Caroline Graeske (2010) skriver i sin artikel ”Värdefull eller värdelös” att läromedel på 

gymnasiet visar brister på genusperspektiv. Hon menar att det har gjorts flera undersökningar 

av dessa historieböcker som visar på oroväckande resultat och i sin undersökning fokuserar 

hon istället på läromedel i svenska undervisningen (Graeske, 2010, s.119). Graeske (2010) 

tittar även på skolans värdegrund. Hon menar att värdegrunden är ett centralt begrepp i skolan 

som har med demokrati, normer och värderingar att göra. En viktig del av värdegrunden 

enligt Graeske är begreppet genus och jämställdhet. Därför fokuserar hon på hur 

värdegrunden kommer till uttryck i de nya läromedel i svenska på gymnasiet, vilka bilder av 

kvinnor och män som förmedlas samt hur läromedel förhåller sig till värdegrunden (Graeske, 

2010, s.119-120). Hon kommer fram till att det inte har skett någon förändring i de läromedel 

som hon har undersökt gällande hur mannen och kvinnan framställs. Hon menar att kvinnor 

exkluderas och männen värderas högre i de material hon undersöker (Graeske, 2010, s.127). 

Trots att läromedel saknar värdegrundsperspektiv innebär det inte att användningen av 

läromedel gör det, påpekar Graeske. Här kan läraren ändra på detta genom att exempelvis ha 

metadiskussioner i klassrummet (Graeske, 2010, s.127). Detta är relevant för vår uppsats då vi 

kommer att undersöka på vilket sätt män och kvinnor framställs i läroböcker. 

 

Tallberg Broman (2002) redogör hur kön har sett ut genom historien i den svenska 

utbildningen. Hon diskuterar även hur manliga och kvinnliga pedagoger uppfattas i den 

svenska utbildningen utifrån ett könsperspektiv och hur utbildningarna i Sverige har sett ut i 

lärarutbildningen (Tallberg Broman, 2002, s.38-78). Ytterligare en aspekt som tas upp är hur 

kön konstrueras i den svenska skolan bland yngre elever. Där förklarar hon hur flickor och 

pojkar formas och hur de formar varandra. Hon menar att flickor och pojkar möter 

motsägelser för hur flickor/pojkar ska vara (Tallberg Broman, 2002, s.86). Hon diskuterar 

även begreppet jämställdhet i förhållande till styrdokumentet och menar att begreppet 

jämställdhet idag finns som värdegrund och som pedagogisk fråga i det statliga 

styrdokumentet (Tallberg Broman, 2002, s.165-181). Detta är relevant för vår studie då vi 

undersöker hur lärarna arbetar med genus i klassrummet utifrån värdegrunden. 
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5. Metod  
I denna undersökning kommer vi att använda oss av kvalitativa metoder. Enligt Ahrne och 

Svensson (2015) kan kvalitativa metoder ses som ett övergripande begrepp för metoder som 

grundas på observationer, intervjuer och/eller textanalyser där man intresserar sig för att 

beskriva, förklara och tolka människors upplevelser eller deras syn på verkligheten (Ahrne, 

Svensson, 2015, s.9). Vår studie ämnar undersöka hur “män och manlighet” respektive 

“kvinnor och kvinnlighet” framställs i äldre- och aktuella läromedel och hur lärare arbetar 

med läroböcker ur ett genusperspektiv.  

 

Vi valde att använda oss av två kvalitativa metoder, textanalys och intervju. Enligt Larsen 

(2009) har varje metod sina svagheter, men genom att använda sig av flera metoder kan de 

starka sidorna hos den andra metoden kompensera de svaga (Larsen, 2009, s.28). Då vi 

använde oss av två metoder har vi fått en bredare förståelse för hur läromedlen används och är 

uppbyggda.  

 

5. 1 Urval och avgränsningar 

Här beskrivs det hur vi har gått tillväga och resonerat kring urvalet av läromedel och 

informanter. Vi ville göra en textanalys av både äldre och aktuella läromedel. Dels ville vi se 

på vilket sätt “män och manlighet” respektive “kvinnor och kvinnlighet” framställs i aktuella 

läromedel och dels var vi intresserade av om det fanns skillnader/likheter med hur de 

framställs i äldre läromedel. Därför ville vi göra en jämförelse mellan dem. Vi valde att 

fokusera på läromedel som använts/används och intervjua informanter som arbetar i 

lågstadiet.  

 

Äldre läromedel 

Äldre läromedel i SO-undervisningen var mycket svåråtkomligt. Biblioteken hade ett litet 

urval av äldre läromedel och de flesta tillhörde ämnet historia. Vi hade redan valt att fokusera 

vår undersökning på ämnet historia, men det blev mer självklart när urvalet av äldre 

läromedel i historia var störst. Senare visade det sig att urvalet inte var så stort som vi 

förväntat oss då de flesta böckerna var för mellanstadiet och uppåt. Många av de läromedel 

som vi gick igenom bestod av olika skrivhäften och arbetsböcker, i vilka elever kunde 

anteckna. Vi ville ha läromedel där fakta om historien framställs och efter en sortering 
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kvarstod två böcker. En av böckerna är från år 1957 och den andra år 1977. Dessa läromedel 

var de som hade mest fakta om historien av de läromedel vi hittat. De äldre läromedlen blev: 

Berg, Yngve (1957). Första historieboken. Stockholm: Carlson 

Pederby, Karin (red.) (1977[1974]). OÄ-boken. [Lågstadiet]. Årskurs 3. 1. uppl., 4. tr. 

Stockholm: Medium 

 

Aktuella läromedel 

Då vi redan hade bestämt oss för att fokusera vår undersökning på historieundervisningen 

sökte vi aktuella böcker inom ämnet. Vi skickade mail till samtliga lärare som skulle 

intervjuas och frågade vilka läromedel de använder sig av i historieundervisningen. Vi fick 

olika svar där både internetsidor, läroböcker, grundböcker, videos och annat nämndes. 

Eftersom att de äldre läromedel som vi hittills hade hittat bestod av böcker bestämde vi oss 

för att följa samma spår. Vi hade då åtta böcker att utgå ifrån som lärarna hade föreslagit. 

Även här sökte vi efter böcker med fakta för antingen lärarna eller eleverna. Grundböckerna 

var böcker för eleverna där fakta beskrivs på elevnivå. Vi valde ut två grundböcker. Den ena 

skrevs år 1994, men var fortfarande en aktuell grundbok för samtliga lärare och den andra 

skrevs år 2011 och var även den aktuell i samtliga lärares undervisning. Till dessa 

grundböcker fanns även tillhörande läroböcker för lärare, innehållande mer fakta samt 

uppgifter och förslag på lektionsupplägg. Vi valde att använda oss av de tillhörande 

läroböckerna för att möjligtvis se om läraren får annan information kring framställningen av 

“män och manlighet” respektive “kvinnor och kvinnlighet”. Vi ville även ta reda på om det 

fanns några tänkta diskussionsfrågor eller färdiga arbetsupplägg kring detta. De aktuella 

läromedlen blev: 

Lidström Holmberg, Cecilia (1994). Forntidsboken. 1. uppl. Stockholm: Almqvist & Wiksell 

Lidström Holmberg, Cecilia (1994). Forntidsboken. Lärarbok : idéer och fakta. 1. uppl. 

Stockholm: Almqvist & Wiksell 

Willebrand, Maria & Körner, Göran (2011). SO-boken. [1-3], Grundbok. 1. uppl. Stockholm: 

Natur & kultur 

Willebrand, Maria & Ewerström Hassby, Annika (2011). SO-boken. Lärarbok. 2. utg. 

Stockholm: Natur & Kultur 
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Urval av informanter  

Eftersom fokus inte låg på att jämföra hur de olika lärarna arbetar med genus i 

historieundervisningen, men att se hur de uppfattar och arbetar med genus utifrån de aktuella 

läromedlen valde vi att intervjua sex stycken lärare. Då vi inte är ute efter att resultatet ska 

kunna användas för att dra generella slutsatser ansåg vi att antalet informanter borde ge oss 

svar på uppsatsens frågeställningar. 

I det första försöket i att få kontakt med lärare vände vi oss till skolornas hemsidor och 

därifrån mailade vi förfrågan om intresse fanns att delta i intervjuer. I mailen beskrev vi 

kortfattat vad undersökningen handlade om. Försöket gav dock inga svar, vilket gjorde att vi 

började vända oss till olika kontakter vi har i skolor. Vi lyckades på detta sätt få fram sex 

lärare som var intresserade av att delta i vår undersökning. Vidare mailkontakt hölls där etiska 

ställningstaganden togs upp (se punkt 6.4). 

Slutliga urvalet av informanter: 

Lärare 1 har arbetat inom läraryrket i mer än tio år. Hen har tidigare undervisat alla ämnen i 

årkurs F-3 men just nu undervisar hen bara i So men i samma årskurser.  

Lärare 2 har arbetat inom läraryrket i fem år och undervisar alla ämnen i årskurs F-3. 

Lärare 3 har arbetat inom läraryrket i tio år där hen jobbat med alla ämnen i årskurs F-3. 

Lärare 4 har arbetat inom läraryrket i fyra år där hen undervisar i alla ämnen i årskurserna F-

3. 

Lärare 5 har arbetat inom läraryrket i sex år där hen undervisar i alla ämnen i årskurserna F-3. 

Lärare 6 har arbetat inom läraryrket i tio år där hen undervisar i alla ämnen i årskurserna F-3. 

 

5.2 Genomförande 

Här presenteras val av textanalysmodell och hur vi gått tillväga under textanalysen. Vi 

presenterar även den intervjumodell vi använt oss av och utförandet. 

 

 

Genomförande av textanalys 

Vi läste noggrant igenom alla läromedlen var för sig och plockade fram det som stod om 

kvinna/man/flicka/pojke och gjorde en sammanfattning. Sedan gjordes ytterligare en läsning 
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där vi delade upp böckerna sinsemellan för att vara säkra på att inget missats. Det gjordes en 

sammanfattning av det vi hittat som fördes över till ett nytt dokument. Sedan upprepade vi 

denna process där vi läste igenom de andra böckerna. Därefter använde vi oss av de färdiga 

textanalysfrågorna (se bilaga) och sökte i dokumentet kring vad som hittats. I detta dokument 

placerades det väsentliga under analysfrågor. Sedan kunde resultatet skrivas.  

 

Genomförande av intervju 

För att få en djupare förståelse kring hur genus diskuteras och används i 

historieundervisningen med hjälp av läromedel, användes intervjuerna som en uppföljning av 

textanalyserna.  Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervju. Denscombe (2016) 

beskriver att den semistrukturerade intervjun innehåller en färdig lista med ämnen och frågor 

som behandlas och besvaras under intervjuns gång (Denscombe, 2016, s.266). Våra 

intervjufrågor inleddes med öppna frågor som stegvis blev snävare och mer detaljerade (se 

bilaga). Detta för att informanterna skulle känna sig mer bekväma och ge utrymme till att 

inleda en naturlig dialog. Under de semistrukturerade intervjuerna fick informanterna prata 

fritt om ämnet/frågorna som de fått, medan vi som intervjuade såg till att styra samtalet på det 

som var av intresse för studien. Denscombe (2016) menar att det är viktigt under en 

semistrukturerad intervju att de som intervjuas får tala fritt och att intervjuarna måste vara 

flexibla (Denscombe, 2016, s.266). Eftersom lärarna hade olika förkunskaper inom ämnet 

tyckte vi att en semistrukturerad intervju skulle passa bäst. Detta gjorde att intervjuerna inte 

blev identiska då vi under intervjun modifierade våra frågor, utvecklade dem och ställde 

följdfrågor beroende på informanternas bakgrund och förkunskaper kring ämnet.  

 

Vi besökte tre olika skolor och på vardera skolan intervjuade vi två lärare. Vi intervjuade en 

lärare i taget och intervjuerna varade i cirka 40-45 minuter. Vi valde att utföra intervjun på 

den skola där lärarna var verksamma, så att de skulle känna sig trygga. Denscombe (2016) 

påpekar att om intervjun genomförs på “fältet” kan forskaren inte kontrollera 

händelseutvecklingen vilket medför en ökad risk för att något kan gå fel (Denscombe, 2016, 

s.276). Vi hade därför god kontakt med lärarna innan och bokade in ett arbetsrum så vi inte 

skulle bli störda.  

 

Intervjuerna spelades in från början till slut med godkännande från informanten. Denscombe 

(2016) tar upp att en inspelning kan ge en närmast fullständig dokumentation när det kommer 

till det som sägs under intervjun, men att man missar den icke-verbala kommunikationen 
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(Denscombe, 2016, s.280). Vi delade därför upp intervjuerna och turades om så att en av oss 

intervjuade medan den andra antecknade iakttagelser, exempelvis ickeverbal kommunikation 

som skedde. 

 

5.3 Bearbetning av material 

Här beskrivs hur vi gått tillväga med bearbetningen av vår textanalys och våra intervjuer. 

 

Bearbetning av textanalys 

Bergström och Boréus (2012) menar att textanalysen utgår från en kvalitativ innehållsanalys 

där det man analyserar inte räknas eller mäts, utan där man istället gör ingående tolkningar av 

texten (Bergström och Boréus 2012, s.50). Vid en innehållsanalys är man intresserad av hur 

något framställs eller värderas och “Ibland vill man undersöka i vilken mån något värderas 

positivt eller negativt och/eller om det finns någon skillnad i en sådan värdering mellan olika 

källor…” (Bergström, Boréus, 2012, s.53). Vi vill se hur “män och manlighet” respektive 

“kvinnor och kvinnlighet” framställs i läromedel där vi lagt fokus på historieläromedel.  

 

Vi valde en textanalys från boken Textanalys från könsrollssynpunkt (Westman, Berg, 1976) 

som vi modifierade. Denna textanalys har redan färdiga frågor som handlar om 

personmönster i texter vilket vi tyckte var väldigt konkret och tydlig för vår studie. Analysen 

tog delvis upp hur män och kvinnor framställs i olika situationer, vilket var en del av det vi 

ville undersöka. Därför ansåg vi att denna analys var relevant för vår studie. 

 

Eftersom vi intresserar oss för Hirdmans (1988) teori om överordning och isärhållning 

(Hirdman, 1988, s. 51) ville vi se om detta var något man kunde finna i läromedlen. Vi 

utformade därför två frågor. Den första var att räkna antalet gånger “man” respektive 

”kvinna” nämns och den andra frågan handlar om hur läromedlet beskriver män och kvinnors 

egenskaper.  

Vi intresserar oss även för Connells (2009) produktionsrelationer som handlar om mannens 

och kvinnans arbetsfördelning och den symboliska relationen som tar upp hur det manliga och 

kvinnliga förmedlas genom koder exempelvis kläder (Connell, 2009, s. 116 ). Därför valde vi 

att utforma en fråga kring vilka aktiviteter mannen och kvinnan utför och en fråga om 

utseende.  
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Vi har även fått intresse för Josefsons (2005) beskrivning om vad som anses manligt och 

kvinnligt (Josefson, 2005, s.23-34). Hennes beskrivning om vad som anses manligt/kvinnligt 

fanns med i alla våra frågor, men vi formulerade även en som specifikt handlade om känslor 

då Josefson menar att normen för manlighet är att inte visa känslor: han ska inte gråta, visa sig 

svag och aldrig vara osäker. Kvinnan ska istället vara mjuk, kunna visa och berätta sina 

känslor (Josefson, 2005, s.26-31). 

 

Bearbetning av intervju 

Textanalysen utfördes före intervjuerna för att kunna forma intervjufrågorna. Detta innebar att 

intervjufrågorna rörde det som framkommit i textanalysen och vi hoppades att detta skulle ge 

upphov till en rikare diskussion mellan oss och informanterna (Se bilaga). Under intervjuerna 

fördes anteckningar på datorn och intervjuerna spelades även in. Intervjuerna transkriberades 

en och en, i den ordningen intervjuerna ägt rum. Vi sorterade intervjuerna i ordningsföljd från 

lärare 1 till lärare 6. Vi valde att könsneutralisera lärarna för att ge anonymitet, och för att 

fokus inte är på eventuella skillnader mellan kvinnliga och manliga lärare i denna uppsats. 

Efter intervjun transkriberades materialet från inspelningarna ordagrant. 

Vissa delar av materialet var inte användbart så vi reducerade intervjun. Allt transkriberades 

men användes inte i analysen. Vi valde att använda oss av det som var väsentligt med 

uppsatsens syfte och frågeställningar och plockade därför bort vissa diskussioner som inte 

hade med ämnet att göra.  

 

5.4 Forskningsetiska aspekter 

De forskningsetiska aspekter som vi genom hela undersökningen har tagit hänsyn till är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.7-14). Som nämnts tidigare skickades ett mail ut till lärarna en 

vecka innan intervjun ägde rum där de förklarades vad undersökningen går ut på och deras 

roll i undersökningen. Det förklarades även i mailet att medverkan är frivillig och att 

informanten har rätten att avbryta om de vill. Detta nämndes även i början av intervjun. 

Detsamma gällde att alla intervjuade gav sitt samtycke till att bli intervjuade och att intervjun 

kunde spelas in. 
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6. Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera och analysera det empiriska materialet med hjälp av 

tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter för att besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar.  

 

6.1 Äldre läromedel 

Här kommer de två äldre läromedlen presenteras. Första Historieboken är skriven 1957 och 

OÄ-boken 3, årskurs 3 är skriven år 1977.  

 

Första Historieboken 

Denna bok är uppbyggd som en berättelse där man får följa syskonparet Magnus och Greta 

genom historien. Magnus är Gretas storebror, det framkommer att Magnus är ett par år äldre. 

Magnus hjälper Greta att förstå hur historien ett ut och hur samhället har förändrats genom 

tiden. Boken är uppdelad i olika kapitel där Magnus och Greta tar sig tillbaka i tiden och ser 

hur människor levde och hur samhället har sett ut genom olika århundraden. De går tillbaka 

till hur Stockholm såg ut på mitten av 1800-talet, 1700-talet etc. hela vägen tillbaks till den 

yngre stenåldern.  

Resultat 

Huvudpersonerna i denna bok är som sagt Magnus och Greta. När man läser boken ser man 

att Magnus namn sätts före Gretas genom hela boken. Boken är uppbyggd i dialoger där de 

talar och diskuterar med varandra. I början av varje kapitel nämns Magnus namn först, 

exempel: 

“Magnus och Greta är vana vid...” (Berg, 1957, s.9). 

“Det är år 1850, och Magnus och Greta har just...” (Berg, 1957, s.13). 

Vidare i boken beskrivs Magnus som klok. Han kan alltid svara på sin syster, Gretas frågor 

och vet det mesta om hur det var och såg ut förr. Han beskrivs som förnuftig, omtänksam och 

rationell. Greta beskrivs snarare som irrationell, känslig och obegåvad.   

“... men Magnus tröstar henne med att det i varje fall finns dagstidningar redan...” 

(Berg, 1957, s.15). 
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Under kapitlet “I nutiden” (Berg, 1957, s.11-13) kommer Greta och Magnus in på alla 

uppfinningar som fanns under deras tid. Det råder skillnad mellan deras intressen där Greta 

intresserar sig för uppfinningar såsom dammsugare, kylskåp, strykjärn och symaskin medan 

Magnus försöker påminna Greta om alla andra uppfinningar som fanns då, såsom traktorer, 

motorer och elektricitet (Berg, 1957, s.11-13).  

Längre fram i boken när Greta och Magnus gått tillbaka till bronsåldern placeras 

Greta och Magnus på olika gårdar med olika sysslor. De möts sedan och berättar för 

varandra vad de upplevt:  

“-Jag har mest hjälp till i hushållet, förklarar Greta.” (Berg, 1957, s.84).  

“-Jag har tränat alla möjliga idrotter, säger Magnus. Vi kastar spjut och skjuter med 

pilbåge, och vi hoppar höjdhopp och springer. Brottas gör vi ibland…” (Berg, 1957, 

s.84). 

Här kan man se en tydlig skillnad på vad Greta och Magnus har upplevt. Magnus har fått 

prova på det männen/pojkarna gjorde under denna epok, medan Greta istället har fått testa 

kvinnans/flickans uppgifter. Greta har här arbetat i hushållet och Magnus har fått ägna sig åt 

sporter, lära sig jaga och även brottas.  

Analys 

Jackie F.K. Lee tar i sin artikel Gender representation in Hong Kong primary school ELT 

textbooks – a comparative study upp att det är vanligt att mannen nämns före kvinnan och att 

det kan förmedla en konsekvens av kvinnlig underlägsenhet (Lee, 2014, s. 360). I Första 

Historieboken kan man se att Magnus namn placeras före Gretas, vilket enligt Lee (2014) gör 

att Greta kan tolkas som underlägsen Magnus i boken (Lee, 2014, s. 360).  

Eilard (2004) tar upp i sin studie Genus och etnicitet i en »läsebok» i den svenska 

mångetniska skolan att motsatsparterna man-kvinna knyts till en associationskedja. De 

överordnade manliga egenskaperna är delvis rationalitet, intellekt och förnuft medan de 

underordnade kvinnliga egenskaperna är irrationell och känslig (Eilard, 2004, s.247).  Magnus 

framställs delvis som kunnig, omtänksam och Greta som obildad och känslosam. Magnus 

intar de överordnade manliga egenskaperna och Greta de underordnade kvinnliga 

egenskaperna. 
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Magnus är den som försöker lära Greta historia. Han förklarar, beskriver och försöker få 

Greta att förstå de olika tidsepokerna. Josefson (2005) menar att normen för manligt under 

1900-talet (då denna bok skrevs) var dels att mannen skulle vara “bättre” än kvinnan, vägleda 

och ta hand om kvinnan, vara förnuftig och logisk (Josefson, 2005, s.24-26). Den Första 

Historieboken följer det dåvarande samhällets normer kring manligt där Magnus beskrivs som 

förnuftig, han vägleder Greta till ny kunskap om historien.  

Vidare nämner Graeske (2010) att det finns tendenser att använda stereotyper som bygger på 

traditionella tankemönster där egenskaperna hos männen är att vara handlingskraftiga, ha ett 

stort intellekt samt att vara modiga (Graeske, 2010, s.123). Magnus beskrivs som modig och 

stark. Ett exempel är när Magnus går ut och jagar vilket framhävs vara mycket modigt av 

honom då jakten kan vara farlig (Berg, 1957, s. 111). Beskrivningen av Magnus har en 

benägenhet att påvisa stereotypa drag enligt Graeske (Graeske, 2010, s. 123). 

Lee (2014) tar i sin artikel upp om könsstereotyper och könsfördomar där män får större 

utrymme i de sociala- och yrkesrollerna. Kvinnor får främst engagera sig i vårdande och 

inhemska uppgifter (Lee, 2014, s.359). I Första Historieboken förklaras Magnus uppgifter, 

lärdomar och sysslor mer än vad Gretas gör. Ett exempel på detta är att Greta blir placerad i 

hushållet och Magnus istället får lära sig jaga och fiska när de åker tillbaka till bronsåldern 

(Berg, 1957, s.84-85). Magnus får alltså större utrymme i texten än vad Greta får, enligt Lee 

(2014). 

 

OÄ-boken 3, årskurs 3 

Det står lite om de tre tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnålder. I denna bok kan 

man se den mansdominerande historien. Denna bok har fokus på kungar, präster, adeln och 

bönder och utav dessa grupper är det männen som visas. Bortsett från det så berättar boken 

kort i allmänhet om vad människorna gjorde under forntiden samt om mannens och kvinnans 

arbetssysslor. 

Resultat 

Boken skiljer mellan mannen och kvinnan genom att förklara vad de hade på sig under 

forntiden. Under bronsåldern kunde mannen ha en kolt utan ärmar och en mantel över axlarna 

som hölls fast av ett spänne. Kvinnan bar ofta en tröja med bälte som hade en platta med 

brons i mitten. På sommaren använde kvinnan korta kjolar som slutade ovanför knäna. På 
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vintern bar kvinnan ofta en lång kjol och en lång tröja. Boken tar även upp att kvinnan klädde 

sig i dyrbarare kläder än mannen. Ett utdrag ur boken: 

Kvinnan var dyrbarare klädd än mannen och hade armringar och halsband. Sin frisyr, 

som hon ordnade med en bronskam, skyddade hon med hårnät. Hårnätet kunde vara 

gjort av hästtagel, dvs. hår från hästens svans eller man. Det fästes med ylleband i 

håret (Pederby, 1977, s. 56). 

I OÄ-boken 3, årskurs 3 tas det upp vilka arbetssysslor som var vanliga för mannen och 

kvinnan under stenåldern. Det beskrivs hur en kvinna maler mjöl av vetekorn och att en man 

hugger en ekstock med en yxa som senare ska bli en båt. Vidare förklaras det i boken: 

Utanför en hydda sitter en annan man och tillverkar stenverktyg. Han knackar flisor 

ur ett stycke flinta, så att det formas till en dolk. Av flisorna kan han göra pilspetsar. 

En kvinna knyter fisknät av senor (Pederby, 1977, s. 56). 

OÄ-boken 3, årskurs 3 tar även upp att männen åkte till romarriket för att arbeta som soldater. 

De fick betalt för detta som de sedan fick ta med sig hem (Pederby, Jacobsson, Lagman & 

Borg, 1977, s. 59). Fortsättningsvis tar boken även upp att både män och kvinnor kunde 

begravas med dyrbara gåvor (Pederby, Jacobsson, Lagman & Borg, 1977, s. 59).  

Analys 

Skillnader mellan män och kvinnors kläder förklaras i boken. Connells (2009) teori om 

symboliska relationer handlar bland annat om att genussymbolik finns i kläder (Connell, 

2009, s. 116). Vilket i det här fallet betyder att kläderna förmedlas genom kodning om hur 

män och kvinnor bör klär sig. Man kan exempelvis läsa om att kvinnor bär kjol och 

kortärmade tröjor medan männen bar byxor och en tröja med en mantel över axlarna 

(Pederby, Jacobsson, Lagman & Borg, 1977, s. 56). 

Ytterligare en skillnad som visas i OÄ-boken 3, årskurs 3 är kvinnans och mannens olika 

arbetssysslor. Kvinnornas arbeten är i hemmet medan männens arbete är utanför hemmet. 

Männen åker bland annat till romarriket och krigar (Pederby, Jacobsson, Lagman & Borg, 

1977, s. 59). Lee (2014) menar att en form av ojämlikheter mellan kön är könsstereotyper, där 

männen ges en större roll i sociala- och yrkesroller. Kvinnor upptar mer omvårdande 

uppgifter, både i text och visuellt (Lee, 2014, s. 359).  
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Enligt Josefson (2005) handlar manlighet delvis om att mannen ska ta ansvar för det 

ekonomiska livet (Josefson, 2005, s.25).  I OÄ-boken 3, årskurs 3 beger sig männen 

utomlands för att arbeta som soldater och få betalt med romerska mynt (Pederby, Jacobsson, 

Lagman & Borg, 1977, s. 59). Även Connells (2009) teori om produktionsrelationer, hävdar 

delvis att den ekonomiska delen tillhör mannens värld och hemmet tillhör kvinnans (Connell, 

2009, s. 110). Det nämns inte i OÄ-boken 3, årskurs 3 att kvinnan får betalt för det arbetet hon 

utför, som i exempelvis hemmet. 

OÄ-boken 3, årskurs 3 visade skillnader på mannen och kvinnan, och kan beskrivas utifrån 

Hirdmans begrepp isärhållning (Hirdman, 1988, s.51). Då boken visar en tydlig skillnad på 

könsuppdelade arbetssysslor som illustrerar att mannen och kvinnan är varandras motsatser. 

Boken visade en skillnad på mannens och kvinnans arbetssysslor, vad de hade för kläder samt 

att det var mannen som tjänade pengar genom att åka och arbeta som soldater.  

6.2 Aktuella läromedel 

De läromedel som kommer att presenteras här är de aktuella läromedlen som används i 

historieundervisningen för lågstadiet. Sesam Forntidsboken grundbok och lärarbok är skrivna 

år 1994 och PULS SO-boken 1-3 grundbok och lärarbok skrevs år 2011. 

 

Sesam Forntidsboken, grundbok 

Bokens innehåll är uppdelad i tre olika kapitel gällande forntiden: stenåldern, bronsåldern och 

järnåldern. Varje sida introduceras med bilder och text som har en koppling till varandra. I 

Sesam Forntidsboken, grundbok tas människornas levnadsvillkor upp där man ser skillnader 

mellan mannen och kvinnan i varje tidsepok. Här visas det bland annat vilka sysslor de hade 

och hur de klädde sig. Männen nämns mer i boken än vad kvinnorna gör. Männen har en mer 

dominerande roll medan kvinnorna synliggörs mindre i boken. Kvinnornas sysslor beskrivs 

men inte lika omfattande som männens.  

 

Resultat 

I boken nämns och skiljs personerna som flicka, pojke, man och kvinna, men detta 

förekommer inte ofta. Dock nämns mannen fler gånger i historiedelen än vad kvinnan gör då 

det läggs större fokus på vad männen gjorde. Det var männen som gick ut på äventyr och 

bland annat krigade. Under kapitlet “De som for österut” (Lidström Holmberg, 1994, s.86) 
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förklaras det att folket som levde under de sista 250 åren av järnåldern kallades för vikingar. 

Ett utdrag ur boken: 

 

“Många vikingar dog i främmande land. En var Tolas son Harald. När männen åkte 

iväg på sina resor skötte kvinnorna allt arbete hemma på gården” (Lidström 

Holmberg, 1994, s.86).  

 

I boken nämns det knappt att kvinnor gick ut på äventyr för att segla ute på sjön, jaga eller 

kriga. Det var mannens uppgift.  

 

I Sesam Forntidsboken, grundbok kan man både se och läsa hur männen var klädda. Vanligt 

för män under denna tid var långa byxor och en tröja som var gjord av skinn och en mantel 

över axlarna. Det som även var typiskt för män var att de oftast hade något sorts vapen som 

var fastspänt med ett bälte, knutet runt midjan (Lidström Holmberg, 1994, s.76). I Sesam 

Forntidsboken, grundbok tas det även upp att kvinnan oftast bar en kjol med en kort tröja med 

halvlånga ärmar. De kunde även bära armringar som smycken (Lidström Holmberg, 1994, 

s.70). 

 

Sesam Forntidsboken, grundbok redogör att det var männen som var starka. Det var de som 

gick ut och jagade/krigade. De beskrivs som byns/familjens beskyddare. Ett utdrag ur boken: 

“Pappa gick först med spjutet i hand för att skydda dem från vilda djur.” (Lidström 

Holmberg, 1994, s.32). 

 

Kvinnorna i boken gav sig inte ut på äventyr. Däremot gjorde både kvinnor och barn fällor för 

att fånga fåglar och smådjur. De grävde och samlade ihop rötter, frön, frukter och blad i 

korgar. Detta hade barnen lärt sig av sina mammor, som i sin tur hade lärt sig av sina 

mammor (Lidström Holmberg, 1994, s.37). 

Under kapitlet “kvinnan från Bäckaskogen” (Lidström Holmberg, 1994, s.42) berättas det om 

en kvinna som hittades vid Bäckaskogsslott i Skåne och som därför kom att kallas för 

Bäckaskogskvinnan. Det framgår att när hon levde under forntiden lagade hon mat och 

samlade växter. Hon jagade också smådjur, fiskade och var förmodligen skicklig på att sy. 
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Detta är något som även framkommer i andra avsnitt i boken som beskriver kvinnans roll i 

historien och vad hon hade för sysselsättning (Lidström Holmberg, 1994, s.37-40).  

Ett annat exempel som tas upp i boken och som bekräftar vad kvinnor och män hade för 

sysselsättning var: 

“I gläntan kunde kvinnorna så frön som de samlat från vilda växter. De lärde sig att 

odla vete och korn i gläntan.” (Lidström Holmberg, 1994, s.48). 

“Inne i huset spann kvinnorna garn av fårens bruna ull. Sedan vävde de ylletyger på 

en vävstol som stod lutad mot ena väggen. Av tyget sydde de kläder.” (Lidström 

Holmgren, 1994, s.63).  

Sesam Forntidsboken, grundbok nämner inte något om att männen hade liknande sysslor som 

kvinnan. Det som nämns om männen är: 

“När männen gick ut på jakt…” (Lindström Holmgren, 1994, s.39). 

“Många män behövdes för att bygga en gånggrift. Med hävstänger, stockar och rep 

släpade de stenar på plats. Det var ett mycket tungt arbete.” (Lindström Holmgren, 

1994, s.55). 

Det finns också med ett kapitel som heter “Männen ger sig ut och jagar” (Lindström 

Holmgren, 1994, s.38). Under kapitlet beskrivs det om hur männens jakt gick till. 

Sesam Forntidsboken, grundbok nämner några gånger att, ”jägarna” gick ut och jagade och 

”människorna” gick ut och krigade. När detta tas upp i boken så görs ingen skillnad på 

man/kvinna. Man vet inte om det är mannen eller kvinnan som är jägare utan det kan lika 

gärna vara båda. 

Analys 

Eilard (2004) menar för att en stereotyp ska kunna utvecklas bör det finnas en grupp 

människor som man kan förknippa med och dra allmänna slutsatser till (Eilard, 2004, s.259). I 

Sesam Forntidsboken, grundbok framhävs det att kvinnan stannade hemma och gav sig inte ut 

på äventyr. Det var de starka männens uppgift. Lee (2014) menar att skolböcker har en 

tendens att påverka elevernas attityder gentemot stereotypa genusdrag (Lee, 2014, s.359). I 

Sesam Forntidsboken, grundbok kan man se skillnader på männens och kvinnornas 

arbetssysslor då männen jagar och kvinnorna tar hand om hushållet. 
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Connells (2009) teori om produktionsrelationer handlar bland annat om att vissa sysslor är till 

för män och vissa för kvinnor i samhället (Connell, 2009, s.109). I Sesam Forntidsboken, 

grundbok förklaras det att kvinnorna var de som tog hand om barnen och byn, lagade mat och 

sydde kläder av djuren som männen hade jagat. Det nämns även att kvinnorna skulle föda 

många barn under bronsåldern (Lidström, Holmgren, 1994, s.51).  

Hirdman (1988) tar upp begreppet genuskontrakt och hon menar att man skapar osynliga 

regler, normer och förväntningar man har för vad som är kvinnligt och manligt i samhället 

(Hirdman, 1988, s.54). Sesam Forntidsboken, grundbok visar vid några tillfällen tydliga 

skillnader på mannens och kvinnans sysslor. Mannens sysslor beskrivs som äventyrliga. Det 

är mannen som går ut och jagar för att hämta föda till byn och familjen, medan kvinnornas 

sysslor är mer omsorgsfulla och vårdande. 

 

Sesam forntidsboken, lärarbok 

Sesam Forntidsboken, lärarbok är indelade i olika kapitel gällande stenåldern, bronsåldern 

och järnålder. Sidorna innehåller mycket text och få bilder. I boken skrivs det både om 

människor i allmänhet samt om män/kvinnor. På de ställen där män och kvinnor skiljs åt 

tydligast är i korta berättelser som finns i bokens olika kapitel. Där beskrivs både mannens 

och kvinnans sysslor och klädsel.  

Resultat 

Sesam Forntidsboken, lärarbok nämner kort vad mannen och kvinnan kunde ha för typ av 

kläder på sig. Under bronsålder kunde mannen ha på sig en kolt som slutade strax ovanför 

knäna med en mantel över axlarna. På huvudet hade de ofta en mössa och de hade på sig skor 

av skinn. Kvinnorna kunde ha kort kjol eller lång yllekjol. Till kjolen kunde de ha korta tröjor 

med korta ärmar. I boken beskrivs det hur kvinnorna älskade att fläta håret och sätta upp det 

på ett invecklat sätt (Almqvist & Wiksell, 1994, s.102).  

Under järnåldern började mannen bära byxor. En del bar knäbyxor och andra bar byxor och 

strumpor i ett. Till byxorna kunde de ha en skjorta på sig. De hade skor som var både låga och 

höga. Männen hade även mantel över axlarna på denna tid. Kvinnorna hade klänningar på sig 

som var antingen ärmlösa eller långärmade som de satte ihop med fibulor (Almqvist & 

Wiksell, 1994, s.102-103). 
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I Sesam Forntidsboken, lärarbok uttrycks det att kvinnorna tar hand om hushållet och att män 

är de som går ut på äventyr och bland annat går de ut och jagar. 

Sesam Forntidsboken, lärarbok ger ingen handledning till att gå in på ämnet genus, där man 

exempelvis kan diskutera med eleverna. Även aktiviteter som exempelvis pojkar och flickor 

fick göra, beskrivs som likvärdigt. Det nämns inte om vilka det är som går ut på äventyr, detta 

nämns inte heller indirekt i boken. 

I läromedlet finns det fortsättningar av berättelser från Sesam forntidsboken, grundbok. I en 

av berättelserna beskrivs det om en familj, med en farmor som tog fram en bit torkat kött och 

några ben. Hon skar upp benet så att hon kunde få ut den nyttiga märgen som hon sedan 

stoppade in i munnen på den gråtande lilla pojken. Farmor är även den som letar efter växter 

för att få fram medicin till pojken. Mamman beskrivs som fundersam i denna berättelse. Det 

framhävs vidare att hon satt och funderade på att de måste ha nya kläder och skor (Almqvist 

& Wiksell, 1994, s.44-45). 

I boken förklaras det hur man visste att Bäckaskogskvinnan var en kvinna. Där förklaras hur 

osteologerna trodde att hon var en man eftersom hon begravdes med ett flintspjut. Även 

arkeologerna menade att hon inte kunde vara en kvinna eftersom hon ägde ett spjut. Hon hade 

en del manliga drag, exempelvis så hade hon bred käke och kraftig nacke (Almqvist & 

Wiksell, 1994, s.58). 

I Sesam Forntidsboken, lärarbok finns ännu en fortsättning på en berättelse från Sesam 

Forntidsboken, grundbok som läraren kan välja att berätta för eleverna. Den handlar om hur 

människorna gick upp på toppen av ett berg. Där uppe fanns det en labyrint som var gjord av 

stenar. Människorna gick dit för att de skulle leka ”trojaleken”. En flicka ställde sig i mitten 

av labyrinten, om hon inte blev räddad så skulle inte våren komma. Den enda som kunde 

rädda henne var en pojke. När han räddade flickan lyfte han upp henne och då räddades både 

våren och flickan (Almqvist & Wiksell, 1994, s.72). 

Det framhävs i lärarboken att den största skillnaden mellan en kvinna och en man är att 

kvinnan har bredare höfter än vad mannen har (Almqvist & Wiksell, 1994, s.58). I boken tas 

det även upp att matriarkat aldrig har existerat, vilket betyder att kvinnor aldrig har haft makt. 

Det framhävs i boken att det var mannen som hade makt: 
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“All makt över ekonomi och religion ärvs på mannens sida, från far till son 

(partilinjära samhällen). När en kvinna gifter sig får hon ofta flytta hem till mannens 

by.” (Almqvist & Wiksell, 1994, s.78).  

Vidare beskrivs det i boken att det ofta är mannen som styr i familjen (Almqvist & Wiksell, 

1994, s.78). 

Lärarboken tar upp att kvinnorna säkerligen hade en självständig och stark ställning när de 

levde i enkla jordbruk. Men när plogen slog igenom i jordbruket blev det för tungt för 

kvinnan. Därför började mannen ta det största ansvaret över försörjningen, vilket ledde till att 

kvinnan inte hade så mycket att säga till om (Almqvist & Wiksell, 1994, s.78). 

I Sesam Forntidsboken, lärarbok finns det en berättelse om en smed och en pojke som 

arbetade hårt i flera timmar ute i havsbrynet. Ut ur skogen kom smedens dotter som hette 

Tora Ulvsmedsdotter, som han var väldigt stolt över. Tora var stor till växten och lika stark 

som pojkarna i byn. Hon slog pojkarna i kappsimning och rodd (Almqvist & Wiksell, 1994, 

s.81). 

Analys 

I boken förklaras det att kvinnorna var de som tog hand om hushållet och att männen var de 

som gick ut på äventyr, bland annat gick de ut och jagade. Mannen och kvinnans arbetssysslor 

delades upp, vilket Connell benämner som produktionsrelationer (Connell, 2009, s.109).  

 

Beskrivningen av hur försörjningsansvaret skiftades till männen i samband med plogens 

genomslag, illustrerar mannens värde. Det är männen som är av värde och som utgör det 

normala, vilket skapar mannens överordnad gentemot kvinnan (Hirdman, 1988, s.51). I Sesam 

Forntidsboken, lärarbok framhävs mannen vara överordnad kvinnan som blir underordnad 

genom att vara beroende av mannens försörjning.  

 

I lärarboken finns en berättelsen om Smeden och hans stolthet över sin dotter Tora, som var 

lika stark som pojkarna, hon var stor till växten och idrottade. Eilard (2004) menar att inneha 

en ställning som ”pojkflicka” har en viss status och detta troligtvis för att det bygger på 

mansidealet (Eilard, 2004, s.256). Enligt Josefson (2005) är idealbilden av mannen idag att 

bland annat intressera sig för sport (Josefson, 2005, s.25). Tora i det här fallet hade ett intresse 

för sport där hon vann över de andra pojkarna på kappsimning och rodd (Almqvist & Wiksell, 
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1994, s.81). I relation till Eilards (2004) tankar intar Tora mansidealet genom att vara en 

pojkflicka.  

 

Under kapitlet “Tema del” (Almqvist & Wiksell, 1994, s.101-106) ska läraren förmedla nya 

kunskaper till barnen som delvis handlar om kläder. Man kan se skillnader på mannens och 

kvinnans kläder under forntiden. Connell (2009) menar att kläder kan förmedla hur en 

flicka/pojke bör klä sig, vilket gör att könsskillnader bevaras (Connell, 2009, s.115-117). 

Genom att lärarboken gör skillnader på mannens och kvinnans kläder skulle det enligt 

Connell (2009) kunna påverka individen till hur en flicka/pojke ska klä sig.  

 

PULS SO-boken 1-3, grundbok 

Grundboken är skriven år 2011 och är uppdelad i kortare kapitel. Historiedelen fokuserar på 

den förhistoriska tiden såsom stenåldern, bronsålder, järnåldern och kort om vikingatiden. Till 

varje kapitel finns tillhörande bilder och en saga som kan läsas av antingen läraren eller 

eleverna själva. Det finns små faktatexter som beskriver hur samhället såg ut, hur det var att 

leva under denna tid, vad för arbetssysslor som fanns och hur människor klädde sig.  

 

Resultat 

PULS SO-boken 1-3, grundbok gör inga nämnvärda skillnader på man/kvinna, pojke/flicka i 

det övergripande kapitlet “forntiden” (Willebrand och Körner, 2011, s.98-107). De beskriver 

generellt hur människor levde, hur jägare fick fram föda och vad samlare hade för uppgifter i 

kapitlet.  

 

Under varje tidsepok finns dock små underrubriker såsom “vad gjorde mannen på gården?” 

och “vad gjorde kvinnorna på gården?” (Willebrand och Körner, 2011, s.118-119). Här sker 

en tydlig uppdelning av mannens och kvinnans arbetsuppgifter.  

 

PULS SO-boken 1-3, grundbok beskriver mannens och kvinnans olika arbetssysslor, 

exempelvis att männen fångade vildhästar som de tämjde, de var ute på jakt/fiske och 

arbetade med jordbruk. De byggde hus och tillverkade båtar, vagnar osv. Kvinnorna tog hand 

om hushållet där de passade barnen och lagade maten. De samlade bär och frukter från skogen 

och under vintertid vävde kvinnorna kläder (Willebrand och Körner, 2011, s.132-134).  
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I boken kan man läsa att mannen var ledaren, då mannens arbetsuppgifter delvis beskrevs som 

väsentliga för människornas överlevnad (Willebrand och Körner, 2011, s.134).  

 

I ett annat kapitel kallat “Naturen- den första skolan!” (Willebrand och Körner, 2011, s.107) 

beskrivs det tydligt vad pojkarna gjorde: 

 

“När pojkarna var gamla nog följde de med männen på jakt. Pojkarna fick lära sig att 

jaga med spjut, och pilbåge... pojkarna lärde sig att fiska och plocka musslor.” 

(Willebrand och Körner, 2011, s.107).  

 

Vidare i samma kapitel kan man se att flickorna hade samma uppgifter som pojkarna, men att 

de ändå delat upp uppgifterna i boken. Det står till exempel att flickorna fick lära sig fiska och 

plocka musslor (Willebrand och Körner, 2011, s.107). 

 

Man kan se en tydlig skillnad på hur arbetssysslorna beskrivs i boken. Kvinnornas 

arbetssysslor förklaras med att de görs för någon annan. Exempelvis lagade kvinnorna mat till 

andra och de sydde kläder åt alla (Willebrand och Körner, 2011 s,117). I boken framgår det 

att kvinnornas göromål var för att andra ska må bra, de beskrivs vid ett tillfälle som 

omsorgsfulla (Willebrand och Körner, 2011 s, 117). När männen beskrivs i texten handlar det 

oftast om deras jakter, deras skapande av verktyg, handel med andra köpmän och berättelser 

om hur modiga och starka de var (Willebrand och Körner, 2011, s.116-119).  

 

Analys 

Begreppet produktionsrelationer handlar om den könsbaserade arbetsfördelningen. Connell 

(2009) menar att produktionsrelationer visar hur vissa arbetssysslor ses som manliga och 

andra kvinnliga (Connell, 2009, s.109). Den könsbaserade arbetsfördelningen är något som 

framställs tydligt i boken med de uppdelade kapitlen av “vad mannen gjorde på gården” och 

“vad kvinnan gjorde på gården” (Willebrand och Körner, 2011, s132-134). Eilard (2008) 

menar att de aktuella läromedlen har gått mot ett mjukare och känsligare ideal där det är 

accepterat för både tjejer och pojkar att vara känsligare än tidigare (Eilard, 2008, s.422) 

Kvinnorna i PULS SO-boken 1-3, grundbok uppfyller detta ideal men man kan inte finna det 

hos männen i texten. Idealet för männen framstår snarare som stark och modig (Willebrand 

och Körner, 2011, s.116-119).  
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Connells (2009) produktionsrelationer handlar även om att de sociala relationerna i arbetet 

skiljer sig starkt åt. Det arbete som anses vara manligt handlar oftast om ekonomi och 

försörjning, medan arbetet som utförs i hemmet är av ömsesidighet och kärlek till andra 

(Connell, 2009, s.110). I PULS SO-boken 1-3, grundbok beskrivs kvinnans arbetssysslor som 

kärleksfulla och omsorgsfulla medan mannens arbetssysslor handlar om att köpslå och få fram 

föda till familjen (Willebrand och Körner, 2011, s.116-119).  

 

Hirdman (1988) menar att genussystemet har två grundläggande logiker. Den ena av dem är 

överordning och den andra isärhållning. Med begreppet överordning menar hon att männen 

är normen, det är han som är av värde och kvinnan är underordnad honom (Hirdman, 1988, 

s.51). Som nämnts tidigare beskrivs männen i PULS SO-boken 1-3, grundbok som ledaren 

och hans arbetsuppgifter var väsentliga för allas överlevnad, mannen beskrivs alltså som 

överordnad kvinnan (Willebrand och Körner, 2011, s.134). Eilard (2008) menar att den 

ursprungliga hierarkiseringen där kvinnan underordnas mannen fortfarande lever kvar i våra 

nutida läromedel (Eilard, 2008, s.423). 

 

Hirdmans (1988) andra begrepp isärhållning handlar om att kvinnligt och manligt hålls isär 

och kan därför ses som varandras motsatser (Hirdman, 1988, s. 51). I PULS SO-boken 1-3, 

grundbok hålls mannen och kvinnan isär med uppdelade kapitel av deras arbetssysslor. Pojkar 

och flickor hålls isär även om de har samma arbetsuppgifter (Willebrand och Körner, 2011, s. 

107, 118, 119).  

 

PULS SO-boken 1-3, lärarbok 

Lärarboken följer samma spår som grundboken. Den är uppdelad i samma kapitel som 

grundboken och är därför lätt att följa. Precis som PULS SO-boken 1-3, grundbok tar första 

kapitlet “forntiden” (Willebrand och Eweström Hassby, 2011, s.98) inte upp mycket om 

genus, kön och dess likheter/olikheter. Här beskrivs mannen och kvinnan könsneutralt såsom 

människorna, jägarna etc. PULS SO-boken lärarbok har med många övningar, uppgifter som 

kan utföras i helklass och halvklass. Det kan vara att lära sig göra ett smycke från bronsåldern 

eller göra en egen tidslinje (Willebrand och Eweström Hassby, 2011, s.100). 

 



33 

Resultat 

Boken tar upp många olika samtalsämnen men det brister på samtalsämnen gällande mannens 

och kvinnans olikheter och likheter. I lärarboken kan man hitta fyra diskussionsfrågor som tar 

upp likheter och skillnader mellan män och kvinnor, där ett av exemplen hör till en bild. 

Eftersom detta är en textanalys kommer diskussionsfrågan utifrån bilden inte tas upp i texten.  

 

En annan diskussionsfråga handlar om att både kvinnor och män fick ståtliga begravningar 

och sedan frågades det varför? (Willebrand och Eweström Hassby, 2011, s. 117). Detta är 

inget som tas upp i grundboken utan bara i lärarboken. PULS SO-boken, grundboken 

beskriver snarare skillnaden under begravningen.  

 

“Männen fick svärd, yxa, rakkniv och smycken. Kvinnorna fick med sig smycken av 

brons” (Willebrand och Körner, 2011, s.122). 

 

I lärarboken görs en uppdelning av männens och kvinnornas arbetsuppgifter. En 

diskussionsfråga till detta kapitel är: vem som arbetar med vad och hur man kan veta det 

(Willebrand och Eweström Hassby, 2011, s.115). Här klargörs det snarare att mannens och 

kvinnans arbetsuppgifter var olika, men det saknas en specifik diskussion kring vad detta 

beror på. Däremot uppmuntras man att besvara hur man vet detta:  

 

“Män och kvinnor delade upp arbetet under bronsåldern. Vem gjorde vad? Hur vet 

man det?” (Willebrand och Eweström Hassby, 2011, s.115). 

 

I kapitlet “Bronsåldern” (Willebrand och Eweström Hassby, 2011, s. 113) ges det några 

lektionsförslag. Ett förslag från boken är en så kallad “gammeldags skoldag” där eleverna kan 

få leva sig in i rollerna under forntiden som tjej och kille.  

Analys 

Eilard (2004) menar att det är viktigt att parallellt föra dialoger kring texter för att motverka 

att inplantera fördomsfulla attityder (Eilard, 2004, s.258). I lärarboken fanns det några frågor 

som handlade om genus. 

Tallberg Broman (2002) menar att ställa frågor utifrån ett köns-/genusperspektiv kan vara 

komplicerat då man inte vill anklaga, avvisa eller förmedla sina egna åsikter till elever 

(Tallberg Broman, 2002, s.21).  Läraren kan i lärarboken ta hjälp av de redan färdiga 
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diskussionsfrågorna. Enligt Tallberg Broman (2002)  kan man genom färdiga frågor komma 

ifrån det svåra ämnet (Tallberg Broman, 2002, s. 21). 

 

Tallberg Broman (2002) menar att det är problematiskt att dela upp pojkar/flickor, 

män/kvinnor då det kan leda till uppenbara beskrivningar om hur flickor/pojkar är och detta 

kan i sin tur leda till skapandet eller återskapandet av könsstereotyper (Tallberg Broman, 

2002, s.27). Att bokens kapitel tydligt delar upp männens respektive kvinnornas 

arbetsuppgifter genom underrubriker, skulle enligt Tallberg Broman kunna leda till att 

könsstereotyper skapas hos barnen (Tallberg Broman, 2002, s.259). 

 

Både PULS SO-boken, grundbok och lärarbok beskriver hur begravningar såg ut och hur de 

utfördes. Grundboken gör skillnader mellan männen och kvinnornas begravningar 

(Willebrand och Eweström Hassby, 2011, s.117) medan lärarboken beskriver likheter 

(Willebrand och Körner, 2011, s.122). 

 

Lee (2014) menar att om eleverna får möjlighet att leva sig in i könsstereotyperna som man 

kan hitta i läromedlen, där män och kvinnor skildras i olika subkulturer kan barnen i tidig 

ålder socialisera sig in i olika könsroller (Lee, 2014, s.357). I lektionsförslaget i lärarboken 

kunde eleverna testa på att leva sig in i rollerna om hur det var att leva under forntiden som 

tjej och kille. Här benämns det alltså inte att de kan testa på hur det var att leva under 

forntiden som barn utan de särskiljer kille och tjej, vilket Lee (2014) antyder kan göra att 

barnen socialiseras in i könsroller (Lee, 2014, s.359). 

 

6.3 Jämförelse av äldre och aktuella läromedel 

I det här avsnittet görs en jämförelse av de äldre läromedlen Första Historieboken (1957) och 

OÄ-boken 3, årskurs 3 (1977) och de aktuella läromedlen Sesam Forntidsboken, grundbok 

(1994) och PULS SO-boken 1-3, grundbok (2011) där skillnader och likheter i hur genus 

framställs kommer att redogöras. I de aktuella läromedlen fokuserar vi på grundböckerna som 

eleverna använder sig av då vi vill se vad som förmedlas angående genus till eleverna.  

 

De aktuella läromedlen tar upp skillnaden mellan mannens och kvinnans sysslor under 

forntiden som kan liknas med Hirdmans (1988) teori om isärhållning. Där hon menar att 

isärhållning bland annat strukturerar arbetssysslorna mellan man och kvinna (Hirdman, 1988, 
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s. 52). I båda böckerna kan eleverna läsa om att det var männen som var ute på jakt och att 

kvinnorna var de som tog hand om hushållet. Man får en tydlig bild på mannens och kvinnans 

arbetssysslor i läroböckerna. I de äldre läromedlen görs det större skillnader på männen och 

kvinnorna än i de aktuella. I Första Historieboken kan man se att stora skillnader av “män och 

manlighet” respektive “kvinnor och kvinnlighet “ görs. OÄ-boken 3, årskurs 3 gör mindre 

skillnader mellan könen än vad Första Historieboken gör. De båda äldre läromedlen beskriver 

mannen som överordnad kvinnan. Männen utgör därav normen i samhället (Hirdman, 

1988,s.51). Huvudpersonerna i Första Historieboken följer det dåvarande samhällets normer, 

där mannen under 1950-talet skulle vara mer kunnig och rationell (Josefson, 2005, s.24-26). 

Man kan inte se detta lika tydligt i OÄ-boken 3, årskurs 3. Boken fokuserar istället på 

skillnader mellan kvinnors och mäns kläder och aktiviteter. Vissa av aktiviteterna som 

beskrivs handlar om kvinnans och mannens arbetsuppgifter. Detta visas även i den Första 

Historieboken. Man kan se en tydlig genusbaserad arbetsfördelning som Connell benämner 

som produktionsrelationer (Connell, 2009, s.109-112). 

 

I Första Historieboken kan man se att boken bygger på två huvudpersoner (ett syskonpar, 

Magnus och Greta) dock får Magnus störst utrymme i boken där hans roll beskrivs mer 

ingående än Gretas. Enligt Eilard (2008) var detta ett vanligt sätt att få boken jämställd på ett 

ytligt sätt (Eilard, 2008, s.422). Vidare beskriver Eilard (2008) att i aktuella läromedel har 

man försökt frångå detta genom att ge kvinnor huvudrollen, men de flesta av kvinnorna bär på 

maskulina egenskaper exempelvis “pojkflickig” (Eilard, 2008, s.422) Detta är något man 

kunde finna i Sesam forntidsboken, grundbok där många berättelser har en kvinna som 

huvudroll. Kvinnan har mer ”manliga” egenskaper såsom stark och modig än vad de äldre 

läromedlen visar. 

 

De äldre läromedlens upplägg skiljer sig åt då Första Historieboken skildrar en berättelse där 

huvudpersonerna går tillbaks genom historien och ser hur samhället har förändrats. OÄ-boken 

3, årskurs 3 är skriven som en faktabok för eleverna där boken är uppdelad i kapitel utifrån 

olika tidsepoker. Båda böckerna separerar män och kvinnor, som Hirdman benämner som 

isärhållning (Hirdman, 1988, s.51). Första Historieboken belyser Hirdmans (1988) 

isärhållning tydligare än vad OÄ-boken 3, årskurs 3 gör. 

 

De aktuella läroböckerna liknar varandra innehållsmässigt när det kommer till människornas 

aktiviteter under forntiden. Flera gånger i böckerna används begreppet människor. Lee (2014) 
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menar att det är uppmuntrande att både tidigare och senare läroböcker påvisar att 

hushållsarbete inte bara är kvinnans plikt utan det är ett delat ansvar för familjemedlemmar 

(Lee, 2014, s.369). Dessa två läroböcker förmedlar detta i texterna, då arbetssysslorna ibland 

benämns som likvärdiga. I Sesam forntidsboken, grundbok kan man läsa att jägarna gick ut 

och jagade eller folket i byn gick ut och fiskade och jagade (Lidström Holmberg, 1994, s.38 

och 64). Puls SO-boken, grundbok beskriver också att jägarna gick ut och jagade och inte 

specifikt att det var männen som gick ut och jagade (Willebrand och Körner, 2011 s.98-107). 

Detta kunde vi inte finna i Första historieboken men i OÄ-boken 3, årskurs 3 kunde man se 

att det började växa fram. Eilard (2008) menar att när Lgr69 kom ut växte även 

jämställdhetsdiskursen fram där mannens och kvinnans tydliga roller började föras samman. 

Innan hade man tydligt beskrivit mamman som husmoder och mannen som försörjaren (Eilard 

2008, s.421). Eilard (2008) visar i sin avhandling att det har skett en förändring hur genus 

utformas i läromedlen genom tiderna (Eilard, 2008, s.413-440), vilket är något vi kan se i vår 

jämförelse av de äldre och aktuella läromedlen.  
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6.4 Intervjuresultat  

De aktuella läroböckerna som presenterats tidigare i textanalysen (PULS SO-boken 1-3, 

grundbok och lärarbok samt Forntidsboken grundbok och lärarbok) används som 

utgångspunkt för intervjuerna om hur läromedel uppfattas och används i praktiken utifrån ett 

genusperspektiv. Då vi undersöker hur lärarna uppfattar och använder läromedlen i 

historieundervisning gör det vår studie till ämnesdidaktisk. Vi har inte gett lärarna fiktiva 

namn, utan använder oss av den ordning som de intervjuades, med lärare 1, 2, 3, 4, 5 och 6. 

 

Intervjuresultat av Sesam Forntidsboken, grundbok och lärarbok. 

 

Lärare 1  

Hen använder sig mycket av Sesam forntidsboken, grundbok och lärarbok när hen undervisar 

om forntiden. Lärare 1 menade att läromedlen fortfarande gick att använda eftersom de inte 

verkade gammalmodiga. Hen tyckte att forntiden var omfattande och innehöll mycket fakta. 

Lärare 1 tyckte att Sesam Forntidsboken gav bra diskussioner kring genus, men att man 

fortfarande behövde komplettera med annat läromedel. Ett exempel som gavs var Libris 

espresso som innehåller olika arbetsövningar, korta filmer och faktatexter om forntiden. Hen 

menade att i avsnittet om forntiden kommer samtalet om genus automatiskt in med eleverna. 

Lärare 1 förklarade vidare att när hen tog upp diskussionen om genus med eleverna var det 

klädsel och sysslor som de talade om. Det kunde handla om vad kvinnorna och männen 

gjorde under forntiden och vad de bar för kläder. 

 

Lärare 1: “Man kan absolut se en skillnad mellan kvinnan och mannen i den här 

boken. Kvinnan framställs som den som är husets husmor medan mannen är den som 

uppfattas vara den som är den starka och modiga och som är byns beskyddare.” 

 

Lärare 2 

 

Lärare 2 kände att det kunde vara forcerat att ta upp genus i historieundervisningen. Genus 

var något som togs upp när det kom på tal från elevernas håll.  
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Lärare 2:“Jag tycker inte att man behöver påpeka sådana saker, jag tänker att man kan 

väcka den björn som sover. Hur mycket ska man prata och ta upp ämnen som man 

egentligen inte tycker ska existera, det blir svårt att göra det på ett bra sätt.” 

 

Vidare uttryckte sig lärare 2 positivt till Sesam Forntidsböckerna. Hen tyckte att böckerna på 

ett neutralt sätt tog upp arbetssysslorna och kläderna. Hen menade att Sesam forntidsböckerna 

tog upp jägare, bönder och samlare, men nämnde inte vilket kön som var tilldelat de olika 

arbetsuppgifterna. Vidare menade hen att boken tog upp olika kläder och att mannens och 

kvinnans kläder skilde sig åt. ”Såhär var det förr och att det idag är annorlunda”, vilket man 

kunde poängtera för eleverna om frågor uppkom. 

 

Lärare 2: “Ju mer tid man kan lägga på det också desto mer tid kan man liksom 

förstärka fördomarna på något vis. Att man pratar om det men inte lägger så stor vikt 

vid det. Vad konstigt att det var så då. Men nu har vi det bra jämfört med då. Även 

fast allting inte är perfekt än så är det fortfarande bättre än det var då. “ 

 

Lärare 3 

 

Hen hade en positiv uppfattning om Sesam Forntidsboken, grundbok och menade att den 

innehöll mycket fakta om forntiden.  

 

“Om man ska tala om genus utifrån ett historiskt perspektiv så tycker jag i sådant fall 

att man kan göra det utifrån den här boken så att samtalet blir bra”. 

 

Hen menade vidare att Sesam Forntidsbokens, lärarbok var ett bra komplement för läraren 

eftersom det stod så mycket mer i den boken om mannen och kvinnan. Hen menade även att 

det var bra att använda Sesam Forntidsboken, lärarbok om man skulle ha en diskussion med 

eleverna utifrån ett genusperspektiv. Det gällde då att man som lärare hade “genustänket” för 

att kunna föra bra diskussioner med eleverna. Lärare 3 tog även upp att hen har väldigt svårt 

att tänka genus när det gäller historia eftersom hen har svårt att ändra det som har varit. 

Vidare menade hen att det inte går att ändra mannens och kvinnans roll i historien och tyckte 

därför att det är svårt att könsneutralisera mannen och kvinnan utifrån ett genusperspektiv.  
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Lärare 3 ansåg inte att Sesam Forntidsboken, grundbok och lärarbok försökte synliggöra 

mannens roll och hans sysslor i boken. Hen tyckte att både mannen och kvinnan togs upp i 

boken på ett bra sätt eftersom det var så historien var och det är så det såg ut.  

 

Lärare 4 

Hen talade inte så mycket om genus i historieundervisningen. Detta menade lärare 4 på att 

hens elever inte hade ifrågasatt varför män/kvinnor gjorde så. Hen menade att man självklart 

tar upp sådant om det känns väsentligt och efterfrågas.  

 

Lärare 4 tyckte att Sesam Forntidsböckerna gav en bra generell inblick i hur det var förr utan 

att gå in på könsskillnader. Hen tyckte att boken beskrev alla som jämlika. Även om det vid 

något tillfälle förklarades att de hade olika arbetssysslor var den ena arbetssysslan inte bättre 

än den andra.  

 

Lärare 4: “Alla är ju jämlika. Både män och kvinnor är ute och jagar, man går ut 

tillsammans. Man bär med sig sitt pick och pack hela tiden och hjälps åt. Sen blir det 

en tydligare skillnad när man börjar att bosätta sig och det tar ju de upp och självklart 

så ser man ju det. Det tas upp i filmer och så också men även att alla hjälps åt det 

tycker jag att det kommer mycket av. Men som sagt jägarstenåldern där är det tydligt, 

där tar de ju upp att alla hjälps åt att alla jagar vare sig man är man eller kvinna.” 

 

Lärare 5 

Lärare 5 menade att hen använt sig en hel del av Sesam Forntidsboken, grundbok och 

lärarbok. Hen tyckte den var bra då det fanns mycket fakta om forntiden i denna bok. Vidare 

menade lärare 5 att hen inte hade tänkt så mycket på genus, könsskillnader och liknande utan 

snarare tänkt rent faktamässigt. Nu när hen hade tittat igenom böckerna med “glasögonen” på 

kunde hen se att både grundboken och lärarboken tog upp genus-frågan på ett bra sätt.  

 

Lärare 5: “Men den här boken är ganska gammal, från 90-talet, 92 tror jag eller nåt. 

Men när man tittar på den såhär nu, med sådana här glasögon som man kanske inte 

har tänkt innan benämner de ju nästan alltid männen och kvinnorna som jägare, 

varken han eller hon utan jägarna kom och jägarna gjorde det. De säger att kvinnorna 

tillverkade nya vassa skrapor men sen vet man inte om det är kvinnor eller män är ute 
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och jagar. Utan det är inte så att männen gav sig iväg och männen jagade utan det är 

mycket det här att jägarna gick ut.”  

 

Hen menade snarare att Sesam Forntidsboken, grundbok och lärarbok verkligen försökte 

hålla sig könsneutral även om historien till stora delar varit mycket om hur kvinnan var 

underordnad mannen. Där kvinnan arbetade i hemmet och mannen var ute och försörjde 

familjen. 

 

Lärare 5: “Och jag tänker att den här boken tar ju upp också att första invandrarna 

kommer hit till norden och då är det också att ’Hon tog av sig renfällen och tittade ut 

till fältet och farmor var inte där, hon hade gått ut på jakt med sin pilbåge för hon var 

en skicklig jägare.’ Så här lyfts ju kvinnan upp som att hon är skicklig och så var 

mamma och pappa inne och vävde så att här är det väldigt tydligt att de lyfter båda 

könen.” 

 

Lärare 6 

Lärare 6 använde främst Sesam Forntidsboken, grundboken i sin undervisning eftersom det 

fanns mer information och fakta om forntiden. Hen tog även hjälp av Sesam Forntidsboken, 

lärarbok då den hade bra övningar som hen kunde göra tillsammans med eleverna och även 

diskutera om människornas levnadssätt under forntiden. Hen tyckte även att Sesam 

Forntidsboken, grundbok inte räcker till som läromedel i undervisningen, utan det behövs 

alltid något extra läromedel eller material för att göra undervisningen komplett. 

 

När det kommer till hur män och kvinnor framställs i böckerna så tog hen gärna upp 

diskussionen med eleverna för att synliggöra hur mannen och kvinnan hade det under 

forntiden. Lärare 6 menade att på det viset blir diskussionen om genus aktuell då boken gör 

jämförelsen mellan mannen och kvinnan. 

 

I Sesam Forntidsboken, lärarbok beskrivs övningar som man kan göra med eleverna. En av 

övningarna är att man exempelvis kan skapa något som fanns under forntiden. Hen berättar: 

 

“Idag gjorde vi ju bronssmycken. Där ligger det inte fokus på att det är smycken, utan 

det handlar om bronsåldern. Oavsett om man var man eller kvinna så var det viktigt 

att vara snygg. Så först såg vi då rena rama forntiden, skönhet, då gick ju både tjejer 
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och killar i forntidskläder på och vi tittade på smycken, och rakknivarna som skulle 

vara förgyllda och båda hade kammar oavsett om man var man eller kvinna. Alla 

elever gjorde minst ett halsband och minst varsin ring. Det var ingen som sa liksom 

såhär’ Nej jag tänker inte. Utan det var mer Får jag göra ett halsband till?’ Det var 

liksom ingen som ifrågasatte. Det är för att vi har sett så mycket och läst så mycket 

att både män och kvinnor skulle smycka sig, för båda var det viktigt att vara snygga.” 

 

Lärare 6 påpekade att om eleverna får kunskap om hur det var förr i tiden med män och 

kvinnor, hur de var klädda och vad de kunde ha för accessoarer kommer inte eleverna tycka 

att det är konstigt. Om eleverna får kunskap om exempelvis att männen var fåfänga under 

forntiden så tycker killarna att det är helt i sin ordning att göra smycken och det är ingenting 

som är avvikande med det. 

 

Analysresultat av Sesam Forntidsboken, grundbok och lärarbok 

 

Samtliga lärare hade en liknande uppfattning om både Sesam Forntidsboken, grundbok och 

lärarbok. När det gällde hur kvinnor och män framställdes i böckerna så hade lärarna en 

snarlik uppfattning om hur läroböckerna framställde båda könen. 

 

Lärare 1 och 6 var ense om att man borde tala om genus med eleverna och de menade att det 

är bra att göra det i undervisningen om forntiden, men för att man ska kunna göra det så ansåg 

båda att eleverna först skulle få förkunskaper om ämnet. Enligt Eilard (2004) kan man genom 

att inleda en kommunikation kring texten motverka fördomsfulla attityder (Eilard, 2004, s. 

258). Lärarna påpekade också att när man ger eleverna förkunskaper om forntiden så får 

eleverna en möjlighet att kunna samtala om genus utifrån ett historiskt perspektiv. 

 

Lee (2014) framhäver vidare att forskning visar att läroböcker är viktiga verktyg, inte bara för 

att överföra kunskap till nästa generation, men också för att ingjuta värden och omvandla den 

sociala ordningen (Lee, 2014, s.359). Tallberg Broman (2002) påpekar att skolan, lärare och 

pedagoger är betydelsefulla aktörer i formandet av genus (Tallberg Broman, 2002, s.25).  

 

Både lärare 2, 4 och 5 ansåg att Sesam Forntidsboken, grundbok och lärarbok var 

könsneutrala böcker. Lärare 5 ville hålla sig könsneutral när det gällde diskussionen om genus 
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i historieundervisningen. Lärare 4 ville helst inte diskutera genus med eleverna då det inte 

efterfrågats. Tallberg Broman (2002) menar att lärare och pedagoger inte vill göra skillnader 

på pojkar/flickor utan de vill se till individen. Vi styrs dock mycket av våra föreställningar. På 

ett medvetet plan vill de flesta inte göra skillnader, men detta kan ske undermedvetet 

(Tallberg Broman, 2002, s.31).  Lee (2014) menar att barn tenderar att imitera beteenden som 

är typiska för sitt kön (Lee, 2014, s.359). På ett medvetet plan hade lärarna valt bort att inte 

diskutera genus med eleverna och inte göra skillnader mellan pojke och flicka eftersom de 

inte ville stärka föreställningarna om kön. 

 

Connell (2009) menar att den genusbaserade fördelningen är vanlig, men behöver inte vara 

densamma inom olika kulturer eller vid olika tillfällen i historien (Connell, 2009, s.109). 

Lärare 3 menade att historien har sett olika ut genom tiderna och att det alltid har varit så, 

därför kände hen att det var svårt att diskutera historien med eleverna ur ett genusperspektiv.  

 

Enligt Tallberg Broman (2002) handlar den pedagogiska frågan om kön exempelvis om val av 

undervisningssätt, klassrumsinteraktion och samtalsmönster (Tallberg Broman, 2002, s.15). 

Samtliga lärare hade sina egna arbetssätt. Vissa lärare la stort fokus på samtalsmönster och 

undervisningssätt medan andra talade om genus i klassrumsinteraktion när en specifik 

händelse hade skett, exempelvis under rasten.  

 

Intervjuresultat av PULS SO-boken 1-3, grundbok och lärarbok 

 

Lärare 1 

Lärare 1 tyckte att boken var uppdelad i bra kapitel där man tydligt såg vad mannen och 

kvinnan gjorde och hur de klädde sig. Hen menade att detta underlättade en dialog kring 

genus-frågor.  

 

Lärare 1: “Det handlar ju mycket om varje tidsålder då kvinnorna gjorde det här och 

männen gjorde det här och barnen det. Man kommer in på det ganska mycket. Vi 

pratar ju om det nu för det är ju något man ska ta upp. Vad är det som står i 

läroplanen? Jo men livsfrågor, typiska könsroller olika normaliteter, ja och just på 

forntiden så kommer det här in automatiskt.”  
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Lärare 1 fortsatte att tala om att hens elever hade stort intresse vad gäller diskussioner kring 

likheter och skillnader mellan vad män och kvinnor gjorde och såg ut då, i jämförelse med 

dagsläget. Hen menade att barnen tyckte det var konstigt att det var så uppdelat mellan 

mannen och kvinnan under forntiden och de brukade ofta skratta när hen talat om detta.  

 

Lärare 1: “Just forntiden så är det ju väldigt mycket, det här gjorde männen, det här 

gjorde kvinnorna och då blir det ganska mycket diskussioner kring det. Det ter sig ju 

naturligt. Barnen tycker att det är väldigt roligt att tala om det, men de tycker det är 

konstigt att det var så stora skillnader och brukar skratta högt.” 

 

Lärare 2 

Lärare 2 talade inte lika mycket om genus som Lärare 1 gjorde i historieundervisningen. Hen 

menade att om det kommer upp och är intressant vid ett tillfälle är det självklart att man 

diskuterar det. Lärare 2 tyckte inte att historieundervisningen var den del av skolans 

verksamhet där man talade om genus utan detta skedde oftast efter rasterna, när det inträffade 

någon form av incident som behövdes diskuteras. Lärare 2 tog upp ett exempel där hen har en 

pojke i klassen som under rasterna ofta vill umgås med flickorna. Detta hade ibland fört med 

sig konflikter mellan de andra pojkarna i klassen, berättar lärare 2.  

 

Lärare 2: “Det känns för forcerat att tänka på genus under historieundervisningen. 

Genus kommer upp när någon går mot normen och menar att detta kan ske i vilka 

ämnen som helst. Det gäller bara att vara uppmärksam och fånga upp det vid den 

tidpunkten” 

 

Lärare 2 tycker att PULS SO-boken 1-3, grundbok är bra då det inte görs stora skillnader 

mellan män och kvinnor i boken. Hen menade att oftast benämns de som människor, jägare, 

samlare etc. Därför blir det inte heller en naturlig övergång till att tala om genus i 

historieundervisningen, i varje fall inte med PULS SO-boken 1-3, grundbok.  

Lärare 2: “Vi som förebilder i skolvärlden ska inte påpeka sådana saker utan mer 

försöka avdramatisera det som man skulle kunna tyckas sticka ut om man tänker på 

normer. Så sådana ämnen är bättre att ta upp när det kommer funderingar eller när 

man stöter på det vilket jag inte gjort” 
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Lärare 3 

Lärare 3 tyckte att PULS SO-boken 1-3, grundbok var en bra bok att använda om man ville ge 

eleverna förkunskaper i historia, men att man borde komplettera boken eftersom det står så 

lite om forntiden i den.   

Lärare 3 ansåg att det är svårt att tala om genus inom ämnet historia, eftersom det inte går att 

ändra hur historien har varit och speciellt inte på vad som står i läroböckerna. Hen har tidigare 

inte tänkt på att diskutera genus med eleverna. Lärare 3 menade att hen inte har tittat på 

läromedel ur ett genusperspektiv, utan hen tittar på vad det är eleverna ska kunna för att 

uppnå kunskapskraven i exempelvis ämnet historia. Hen framhävde även att det går att tala 

genus om man vill. 

Lärare 3: “ Idag ser samhället annorlunda ut, man kan inte ha givna sysslor i varje 

hem liksom. Man får liksom dra det till hur det ser ut idag. Själva historiedelen är 

svår att ändra, men andra, ja men tema närmiljö, gott och ont, rätt och fel, relationer, 

god kamratskap men som jag sa, genus är ingenting som barnen tänker på och säger 

’Ja men nu fröken har du sagt flicka tre gånger’ dom är ju bara såhär ja men jag vill 

ha kunskap. Så att det är vi vuxna som tänker genus.” 

Lärare 4 

Lärare 4 hade inte heller diskuterat om mannens och kvinnans roll i ämnet historia. Hen lade 

fokus vid vad människorna gjorde under forntiden. Hen menade även att eleverna inte hade 

ifrågasatt varför det exempelvis var männen som var ute och jagade och kvinnan var hemma.  

 

Lärare 4: “ Jag har väl inte tänkt så himla mycket på det... När man jobbar med, i det 

här fallet, forntiden, tycker jag är en skillnad än när man jobbar själv för då kan man 

tänka på hur man pratar om saker och hur man tilltalar pojkar/flickor sådant där. Men 

när jag arbetar med en bok såhär då är jag mer på själva skeendet… vad är det som 

händer. Jag själv har inte analyserat på om det står exempelvis flickan hon sitter vid 

vattnet, flickan gör det asså. Jag tänker mycket på hur jag presenterar det och det jag 

vill ha fram är ju det som står i läroplanen att man ska göra jämförelser, men vad är 

det som är så viktigt för den här åldern? Vad handlar jägarstenålder om? Jo att man är 

nomader, man rör på sig, alla är lika, alla gör samma saker asså det är mer fokus på 

det. Jag tycker inte att jag själv har reagerat på att någon bok är extrem-genus och 

därför har jag medvetet inte talat om det med eleverna, inte det här i alla fall.” 
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Vidare talade lärare 4 om att PULS SO-boken 1-3, grundbok och lärarbok var bra för en 

första inblick i historieundervisningen, men att böckerna måste kompletteras. PULS SO-boken 

1-3, grundbok lägger inte stort fokus på skillnader mellan man och kvinna. Lärare 4 menade 

att om det hade varit en bok som gjorde tydliga skillnader och talade om mannens status i 

jämförelse med kvinnans status hade hen tagit upp det till en diskussion.  

 

Lärare 5 

Lärare 5 tyckte att lärarboken kunde vara ett bra hjälpmedel då det redan fanns färdiga frågor 

kring genus att ta upp med eleverna till diskussion. 

 

Lärare 5: “Det är svårt att tala om genus eftersom man inte vill anklaga eller trampa 

någon på tårna som tycker annorlunda. Därför kan det vara skönt att ha förberedande 

frågor inför en diskussion. Man sparar även tid till att ha färdigformulerade frågor” 

 

Hen hade inte använt sig mycket av grundboken i sin undervisning då hen tyckte den hade 

brist på fakta. Hen var inte heller särskilt positiv till att det finns små rubriker i kapitlen som 

är uppdelade i “det här gjorde mannen på gården” och “det här gjorde kvinnan på gården”. 

 

Lärare 5: “Det förklaras för lite om vad som hände under forntiden. Forntiden är 

något som eleverna tycker är intressant så jag har kompletterat mitt material med 

andra SO-läromedel. Jag har använt mig av några kopieringsunderlag från lärarboken 

men annars har jag nästan helt frångått den.”  

 

Lärare 6 

Lärare 6 hade andra synpunkter kring boken. Hen tyckte att boken var alldeles för tunn och 

inte tillräckligt givande för att få en bra diskussion i klassrummet gällande genus. Däremot 

tyckte lärare 6 att lärarboken hade bra diskussionsfrågor som hen kunde använda sig av men 

kände att hen borde ge eleverna mer kunskap och fakta innan hen hade diskussioner. Detta 

gjorde hen genom att komplettera grundboken med annat läromedel. Frågorna använde hen 

efter att ha kompletterat grundboken.  

 

Lärare 6:“Lärarbok är en bra tillgång för att kunna diskutera genus med eleverna men 

först måste fakta kompletteras från grundboken.” 
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Vidare förklarade lärare 6 att genus är viktigt att regelbundet tas upp till diskussion. 

Historieämnet hjälper till då det blir en sådan tydlig skillnad mellan hur det var förr och hur 

det är idag. Hen menade att man inte får glömma att man inte bara ska prata om hur vi skiljer 

oss åt eller hur vi har skilt oss åt utan även allt annat som ingår i genus.  

 

Lärare 6: “Annars dyker ju de samtalen upp väldigt mycket när man pratar om 

internationella kvinnodagen eller FN-dagen och liknande. Alltså att man pratar om 

acceptans och att alla är lika mycket värda mer än att prata om på vilket sätt vi skiljer 

oss åt.” 

 

Analysresultat av PULS SO-boken 1-3, grundbok och lärarbok 

Samtliga lärare har en liknande uppfattning om PULS SO-boken 1-3, grundbok. Lärarna 

tycker boken är ganska tunn och har för lite fakta. Boken kan dock användas som en start på 

ett historiearbete som måste kompletteras så småningom. Däremot rådde det skiljande åsikter 

kring hur PULS SO-boken 1-3, grundbok och lärarbok tar upp och diskuterar genus.  

 

Både lärare 1 och 6 arbetar mycket med genusfrågan. Lärare 1 hade även skapat ett stort 

intresse hos sina elever att vilja diskutera och tala om genus under historielektionerna. Lärare 

6 ville först ge eleverna större kunskap kring ämnet för att sedan kunna föra en bra 

diskussion.  

 

Lärare 5 var den lärare som använde sig minst av PULS SO-boken 1-3 grundbok och 

lärarbok. Hen pratade inte mycket om genus men var öppen åt de redan färdigformulerade 

diskussionsfrågorna. Tallberg Broman (2002) menar att det kan vara komplicerat att ställa 

frågor utifrån ett genusperspektiv. Man kan mena olika och ha olika åsikter kring dessa frågor 

och då vill man inte känna sig anklagad, hotad eller avvisad (Tallberg Broman, 2002, s. 21).  

 

Lärare 2 och lärare 4 kände att både PULS SO-boken 1-3, grundbok och lärarbok inte gör 

några stora skillnader mellan kvinnan och mannen utan att de i boken benämns som 

människor, vilket de ser som positivt. Tallberg Broman (2002) menar att om man gör 

skillnader mellan pojke/flicka och man/kvinna skapas en föreställning om hur de ska vara, 

vilket i sin tur skapar eller återskapar könsstereotyper (Tallberg Broman, 2002, s.27). Om 

man inte gör stora skillnader på könens arbetsuppgifter och egenskaper kan man förhindra att 
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könsstereotyper bildas, menar Tallberg Broman (2002). Samtidigt är genus något som 

konstrueras socialt och biologiskt, enligt Josefson (Josefson, 2005, s. 6).  Lärare 1 och 6 

tyckte att man kunde diskutera skillnader mellan könen på ett bra sätt. Att man tydligt kan se 

utvecklingen från förr till nutid.  

 

Lärare 2, 3 och 4 talade minst om genus i historieundervisningen av olika anledningar. Lärare 

3 resonerade att det var svårt då historien inte går att ändra på. Lärare 2 fokuserade snarare på 

att eleverna skulle uppnå kunskapsmålen i historia. Genus är lättare och naturligare att ta upp 

under exempelvis raster när en incident inträffat. Lärare 4 menade att ju mer läraren påpekar 

könsskillnader desto mer kommer eleverna att tänka på det, man borde snarare avdramatisera 

det. Tallberg Broman (2002) menar att begreppet genus delvis handlar om att beskriva de 

problematiserade relationerna mellan kvinnor och män och på detta sätt tydliggörs maktspelen 

mellan dem (Tallberg Broman, 2002, s.25). Lärare 4 ville inte att denna problematik skulle 

förekomma om det inte var nödvändigt att tala om det med eleverna. Hen menade att det är 

viktigt att avdramatisera och tala om begreppet så lite som möjligt. Hen menade vidare att 

diskussionen om genus med eleverna skulle komma naturligt, för det är då samtalet blir som 

mest utvecklande.  

 

Lärare 1 uttryckte att det är tack vare de uppdelade kapitlen med mannens och kvinnans olika 

uppgifter som ger hen en bra öppning till ämnet genus i undervisningen. Hirdman (1988) 

menar med begreppet isärhållning att det som är manligt och kvinnligt hålls isär och ses 

därför som varandras motsatser (Hirdman, 1988, s.51). Lärare 1 tyckte det var bra med att 

kapitlen använder sig av en form av isärhållning för att på det sättet lättare påbörja en 

diskussion om genus. Lärare 5 var snarare emot denna uppdelning av kapitlen. Hen tyckte inte 

att man behövde göra en sådan tydlig uppdelning på mannens och kvinnans arbetsuppgifter i 

kapitlen “vad gjorde mannen på gården” och “vad gjorde kvinnan på gården”. 
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7. Slutdiskussion 
 

Den första frågeställningen att besvara var: På vilket sätt framställs “män och manlighet” 

respektive “kvinnor och kvinnlighet” i några av historieundervisningens äldre samt aktuella 

läromedel? För att kunna besvara frågan har vi genomfört textanalys på samtliga böcker.  

 

I Första Historieboken kan man se en kvinnlig underlägsenhet då mannens namn alltid sätts 

före kvinnans (Lee, 2014, s.259). Eilards (2004) associationskedja tar även upp att mannen är 

överordnad kvinnan. Huvudpersonen Magnus egenskaper följer Eilards (2004) beskrivning av 

associationskedjan. Denna bok är skriven under 1900-talet där Josefson (2005) delvis 

förklarar att de manliga egenskaperna var att vägleda kvinnan (Josefson, 2005, s.23-26). Detta 

är någonting man kan se hos Magnus. Greta beskrivs i Första Historieboken som kvinnlig, 

vilket Josefson (2005) menar att några kvinnliga egenskaper är känslosam, passiv och ömtålig 

(Josefson, 2005, s. 24-31).  

 

OÄ-boken 3, årskurs 3 visar tydliga skillnader mellan män och kvinnor, flickor och pojkar. I 

OÄ-boken 3, årskurs 3 kunde man se skillnader på kläderna mellan kvinnor och män och detta 

är vad Connell (2009) beskriver som symboliska relationer (Connell, 2009, .115-117). I OÄ-

boken 3, årskurs 3 får mannen större plats i yrkesrollen än kvinnan, vilket Lee (2014) menar 

att könsstereotyper på detta sätt kan bildas (Lee, 2014, s.359). I boken tas det även upp att det 

är mannen som är försörjaren och kvinnan arbetar i hushållet, vilket även här är en del av 

Connells produktionsrelation (Connell, 2014, s.109-112). 

 

I Sesam Forntidsboken, grundbok kan man se att stereotyper av man och kvinna skildras. 

Boken visar även att det finns tydliga skillnader när det gäller arbetssysslor mellan kvinnor 

och män. Vilket kan likna med Connells produktionsrelation (Connell, 2009, s.109-112). 

Eilard (2004) menar för att en stereotyp skall kunna utvecklas så måste det finnas en grupp 

människor att binda samman med (Eilard, 2004, s.259). En annan stereotyp som bildas i 

boken är vad som anses som manligt och kvinnligt och detta vissas delvis genom 

beskrivningen av skillnaden mellan mannens och kvinnans kläder.  
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Sesam Forntidsboken, lärarbok visar även här på Connells (2009) teori om 

produktionsrelationer (Connell, 2009, s.109-112). Boken beskriver hur mannen är den som är 

ledaren och som bestämmer samt att kvinnan inte har något att säga till om, vilket visar på att 

mannen är överordnad kvinnan (Hirdman, 1988, s.51). Boken tar upp Tora, som beskrivs som 

en pojkflicka, vilket Eilard (2004) menar har en viss status för att den bygger på mansidealet 

(Eilard, 2004, s.255). Kläderna på mannen och kvinnan skiljs åt, vilket Lee (2014) menar att 

boken kan ha en tendens att överföra karakteristiska drag av könsroller (Lee, 2014, s.356).  

 

PULS SO-boken 1-3, grundbok gör skillnader på männens och kvinnornas arbetssysslor. Detta 

visas tydligt då de delas in i olika underrubriker med vad mannen gör respektive vad kvinnan 

gör, vilket Hirdman (1988) beskriver som isärhållning (Hirdman, 1988, s. 51). I boken 

beskrivs männen som ledare, deras uppgifter var väsentliga för folkets överlevnad. Enligt 

Hirdman (1988) kan mannen alltså ses som överordnad kvinnan (Hirdman, 1988, s. 51).  

 

PULS SO-boken 1-3, lärarbok gör en uppdelning mellan pojke/flicka och man/kvinna, vilket 

enligt Tallberg Broman (2002) kan leda till skapandet av könsstereotyper (Tallberg Broman, 

2002, s. 259). En bok som gör en skildring av kön kan leda till att barnen socialiseras in i 

olika könsroller, enligt Lee (Lee, 2014, s.257). 

 

Den andra frågeställningen att besvara var: Har det skett några förändringar på hur genus 

framställs i de äldre och de aktuella läromedlen? 

 

Det vi kom fram till var att man kunde se att den äldsta läroboken Första Historieboken gör 

tydligast skillnader mellan flicka/pojke och man/kvinna. Mannen framställs här som den 

dominanta ledaren och kvinnan hålls i bakgrunden och framställs som undertryckt. Man ser 

att det har skett en utveckling på hur mannen/kvinnan framställs redan i OÄ-boken 3, årskurs 

1-3. Från OÄ-boken 3, årskurs 3 till Sesam Forntidsoken, grundbok sker en förändring i hur 

mannen och kvinnan framställs. I Sesam Forntidsboken, grundbok kan man se att det finns 

skillnader mellan man och kvinna men att fokus inte ligger på att beskriva skillnaderna utan 

visas snarare på att allas arbetssysslor behövdes under forntiden samt att alla hjälptes åt 

oavsett kön. PULS SO-boken 1-3, grundbok har liknande struktur som Sesam Forntidsboken, 

grundbok. I PULS SO-boken 1-3, lärarbok finns det diskussionsfrågor som tar upp skillnader 

mellan man och kvinna och varför det var så under den tiden. Något man inte kunde finna i 

Sesam Forntidsboken, lärarbok. 
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Lees (2014) studie visar att det har skett en förändring gällande könsfördelningen i läroböcker 

genom åren (Lee, 2014, s.371). Detta är något vi har sett efter vår textanalys av de äldre och 

aktuella läromedlen. Genom att se tillbaks på hur Första Historieboken skrevs, där det var 

mannen som hade “huvudrollen” och där kvinnan var underlägsen mannen. Hon var ovetande 

och känslig. I de aktuella läroböckerna görs fortfarande skillnader mellan man och kvinna 

men i mindre utsträckning. I de aktuella läromedlen benämns män och kvinnor ibland med 

könsneutrala ord så som jägare och samlare där könen inte går att identifiera. Lee (2014) 

menar även att det är absolut nödvändigt att elever presenteras med förebilder som 

överensstämmer med den sociala verkligheten och som inte grundar sig på äldre stereotyper 

(Lee, 2014, s. 259). Enligt Lee (2014) ger Första Historieboken eleverna en förebild för båda 

könen, Magnus och Greta. Huvudpersonerna i denna bok beskrivs så som normen på hur 

man/kvinna skulle vara under den tiden (Josefson, 2005, s.23-34). I dagens samhälle gäller 

inte samma normer som fanns under tiden då Första Historieboken skrevs. Elever får med de 

aktuella läromedlen nya förebilder så som Tora (Almqvist, Wiksell, 1994, s.81) som beskrivs 

som pojkflicka. Eilard (2008) menar att dagens “svenska lagomideal” ger utrymme för 

kvinnor/flickor att överskrida gränsen mot en mer maskulin sida, där självständighet och 

styrka värdesätts (Eilard, 2008, s.428). I de aktuella läroböckerna ges nya moderna förebilder 

för eleverna att följa. 

 

Den tredje frågeställningen att besvara var: Vilken uppfattning har lärarna om hur genus 

framställs i de aktuella läromedlen och hur arbetar de med genus i historieundervisningen? 

 

Resultatet har visat på att uppfattningen och hur de arbetar med de aktuella läroböckerna ur 

ett genusperspektiv skiljer sig åt. Samtliga lärare anser att PULS SO-boken 1-3, grundbok är 

för tunn på fakta om forntiden och måste därför kompletteras med Sesam Forntidsboken 

och/eller annat material, som exempelvis Libris Espresso. Lärare 1 och 6 är de som arbetar 

mest med genus i historieundervisningen. Tallberg Broman (2002) menar att med hjälp av 

pedagogiskt stöd gällande traditionella föreställningar om kön kan eleverna förberedas för 

framtiden (Tallberg Broman, 2002, s.104). Lee (2014) menar att läroböcker har en stor 

inverkan mot elevernas attityder gentemot könsstereotyper. Läroböcker är inte bara bra för att 

överföra kunskap till nästa generation utan de är även bra för att överföra värderingar och 

förändringar i den sociala ordningen (Lee, 2014, s. 359).  
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Lärare 2, 3, 4 och 5 tyckte att Sesam forntidsboken, grundbok var en relativt könsneutral bok. 

Ingen av lärarna hade innan vår intervju haft tidigare tankar om att samtala om genus i 

historieundervisningen. Tallberg Broman (2002) menar att lärare kan ha föreställningar kring 

maskulinitet och femininitet, vilket kan sätta gränser i lärarens formande av eleverna 

(Tallberg Broman, 2014, s. 32). Däremot hade Lärare 5 satt prioriteringar på att förmedla 

kunskap/fakta om historia och inte lyft upp genusfrågan.  

 

Lärare 3 tyckte att det var svårt att diskutera genus i historieundervisningen. Lärare 3 menade 

att Sesam Forntidsboken, lärarbok var bra att föra diskussioner kring genus då den är mer 

innehållsrik, men hen hävdar att det är svårt att diskutera genus då hen menar att det inte går 

att ändra på det som har varit. Det går inte att ändra på att det har varit skillnader mellan 

mannen och kvinnan i historien.  
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8. Vidare forskning 
Den här forskningen som är ämnesdidaktisk skulle vara intressant att forska om i andra 

skolämnen. Den här undersökningen handlar om hur ”man och manlighet” respektive ”kvinna 

och kvinnlighet” framställs i läromedel från äldre- till aktuella läroböcker i 

historieundervisningen. Genus är ett väldigt stort begrepp och vi valde att avsmalna vår studie 

med vad som kan ses som manligt respektive kvinnligt i läroböckerna. Vidare forskning på 

detta skulle kunna vara att fokusera på hur olika läromedel från olika kulturer framställer 

mannen och kvinnan. Man kan även göra en jämförelse på svenska läromedel med läromedel 

från andra länder och kulturer.  
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10. Bilagor 

Bilaga 1- Textanalys 

1. Personernas kön, ålder, antal:  

2. Utseende, finns det skillnader mellan hur viktigt det är med kläder och utseende 

mellan kvinnor/ män: 

3. Egenskaper, vilka egenskaper framhäver boken är viktiga för flickor, pojkar?  

4. Känslor, vilka känslor behandlas och vilka anses vara positiva/ negativa för killar/ 

tjejer att inneha? 

5. Aktivitet, vilka äventyr ger sig flickor/ pojkar ut på, vilka är passiva/aktiva/ finns det 

skillnader?  

Bilaga 2- Mail till informanter 

Hej Anonym lärare! 

Vi är två studenter på Södertörns högskola som går på grundlärarutbildningen där vi just nu 

skriver vår första c-uppsats. Vi har valt att undersöka om hur genus framställs i 

historieundervisningens läromedel. Vi skulle gärna, om ni har tid och möjlighet intervjua er. 

Intervjun kommer självklart vara anonym där vi tar hänsyn till de forskningsetiska principerna 

som är samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och informationskravet. Vi 

vill diskutera med er om vilken uppfattning ni har angående hur genus framställs i de aktuella 

läromedlen och hur ni arbetar med genus i historieundervisningen? Om intresse finns mailar 

vi ut tydligare information. Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning, 

Jill Asklund och Disa Tapaila. 

Bilaga 3 - Intervju 

Kort bakgrund: 

1. Vilka är vi? 

2. Varför är vi här? 

3. Vad vill vi? 

4. Vad kommer att ske med materialet? 



57 

5. Upprepning på etiska ställningstagande. Handlar om krav på samtycke, krav på 

information och krav på konfidentialitet. 

Information: 

1. Vad är din roll i skolan? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. Är du speciellt inriktad mot SO - ämnet? Om ja - vad var det som fick dig att välja SO 

- ämnet? 

4. Hur ofta arbetar du med ämnet SO? Hur mycket av den här tiden läggs ner på historia 

- undervisningen? 

5. Vilka läromedel använder ni i SO - undervisningen? Använder ni något speciellt 

läromedel för historia - undervisningen? 

6. Finns det något läromedel i ämnet SO som ni tycker är mer intressant, i så fall vilket 

och varför? 

7. Vad är den allmänna uppfattningen om läromedel i SO - undervisningen? Bra/mindre 

bra, motivera. 

Frågor kring läromedlen PULS SO-boken 1-3, grundbok och lärarbok: 

1. Vad har ni för tankar om PULS SO-boken 1-3, grundbok och lärarbok? 

2. Var det ni som valde detta läromedel och varför? 

3. Hur anser ni att PULS SO-boken 1-3, grundbok och lärarbok arbetar  med genus? 

4. Vad har ni fått för uppfattning om mannens och kvinnans roll utifrån PULS SO-boken 

1-3, grundbok och lärarbok med fokus på historia? 

5. Hur arbetar ni med PULS SO-boken 1-3, grundbok och lärarbok ur ett 

genusperspektiv?  

6. Använder ni er av några speciella metoder för att motverka traditionella könsmönster 

när ni arbetar med PULS SO-boken 1-3, grundbok och lärarbok och i så fall vilka? 

7. Hur stor vikt läggs på att diskutera genus och kön när ni diskuterar PULS SO-boken, 

grundbok och lärarbok? 

8. Finns det något ni skulle vilja ändra i boken angående genus, och i så fall vad? 

9. Vilken roll kan boken ha i att motverka traditionella könsmönster? 

 

Frågor kring läromedlen Sesam Forntidsboken, grundbok och lärarbok: 
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1. Vad har ni för tankar kring Sesam Forntidsboken, grundbok och lärarbok? 

2. Var det ni som valde detta läromedel och i så fall varför? 

3. Hur anser ni att Sesam Forntidsboken, grundbok och lärarbok arbetar med genus? 

4. Vad har ni fått för uppfattning om mannens och kvinnans roll utifrån läroböckerna? 

5. Hur arbetar ni med Sesam Forntidsboken, grundbok och lärarbok ur ett 

genusperspektiv? 

6. Använder ni er av några speciella metoder för att motverka skillnader mellan man och 

kvinna när ni arbetar med Sesam Forntidsboken, grundbok och lärarbok och i så fall 

vilka?  

7. Hur stor vikt läggs på att diskutera genus och kön när ni diskuterar Sesam 

Forntidsboken, grundbok och lärarbok? 

8. Finns det något ni skulle vilja ändra i böckerna angående genus, och i så fall vad?  

9. Vilken roll kan böckerna ha i att motverka traditionella könsmönster? 

Avslut: 

1. Skulle ni kunna berätta mer om era egna erfarenheter angående arbetet med genus i 

SO- undervisningen? 

2. Finns det något ni känner att ni vill tillägga? 
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