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Abstract 
 
Title: Warlords and housewives 
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Supervisor: Daniel Nyström 

 
Background: Today, we no longer have an authority who reviews or approves teaching 

materials for schools. It is primarily the principals responsible for the teaching materials used 

in school to be in accordance with the curriculum. Before the school was communized 1991 

in Sweden, Statens institut för läromedelsinformation (SIL) reviewed the teaching materials, 

which meant that the content of the study books was reviewed and they handed out 

information on how to use the materials. Aim: The purpose of this study is to examine how 

gender is portrayed in four textbooks that are used in teachings of social studies. The study 

also aims to investigate whether there are some differences and/or similarities over time. Two 

textbooks are from 1970s and the other two from after year 2010. To answer this, following 

questions where prepared:  

§   How is male and female represented in text in teaching materials over time? 

§   How is male and female representation in teaching materials over time? 

§   What differences and / or similarities are the representation of male and female over 

time? 

 

Method: The method that’s being used in this study to analyze how gender is being portrayed 

and manufactured in both images and text is a qualitative discourse analysis. Results: The 

analysis shows that men and women generally were associated with the traditional conception 

of men and women characteristics. The results also show that men dominated in the textbooks 

and that women did not get as much space as the men. 

 

Keywords: Gender, male, female, social studies, primary school, history, textbook 

Nyckelord: Genus, manligt, kvinnligt, samhällskunskap, lågstadiet, historia, läromedel 
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1.  Inledning 
 
 
Idag har vi inte längre en myndighet som granskar eller godkänner läromedel till skolorna 

(Skolverket, 2006, s.13), utan det ligger främst hos rektorerna som är ansvariga för att de 

läromedel som används i skolan är i enlighet med läroplanen (ibid.128). Innan skolan 

kommunaliserades fanns det en central granskning av läromedel i Sverige av Statens institut 

för läromedelsinformation (SIL) vilket innebar att man hade koll på läroböckernas innehåll 

samt information på hur dessa skulle användas. Dessa centrala granskningar upphörde år 1991 

(Skolverket, 2015a).  

 

Eftersom det är lärare eller rektorer som ansvarar för inköp av läromedel skiljer det sig vilka 

läromedel som finns i skolorna. Det är svårt att få en uppfattning om läromedlets innehåll 

innan man håller den faktiska boken i handen och hunnit tillämpa den i sin undervisning. 

Dagens läromedel måste uppfylla vissa kriterier, till exempel måste texten vara anpassad och 

lämplig att använda i undervisning samt tillgodose målen som finns i läroplanen (Skolverket, 

2015b). År 2005 hade Skolinspektionen i uppdrag av regeringen att granska en samling 

läromedel för att undersöka hur stor utsträckning de förhåller sig till skolans värdegrund. 

Syftet med uppdraget var i synnerhet att observera olika former av diskriminering och/eller 

kränkningar på grund av sexuell läggning, funktionshinder, kön, etnisk tillhörighet och/eller 

religion (Skolverket, 284:2006:6). Det visade sig finnas ett stort behov av att granska 

läromedel som är avsett att användas i utbildningssammanhang. I Rapporten Utbildningens 

dilemma (2006) tas denna problematik upp då Kamali och Sawyer hävdar att diskriminerande 

termer förändras med tiden och att man därför bör granska läromedel med jämna mellanrum 

(SOU 2006:40:38). 

 

1.1 Styrdokument 
 

Pojkar och flickors rätt till en likvärdig utbildning är inget nytt för dagens styrdokument. 

Redan i Lgr62 stod det att skolan ska ”Förstärka demokratins principer om tolerans, 

samverkan och likaberättigande mellan kön, nationer och folkgrupper” (Lgr 62). Senare i 

Lgr69 lades det till att skolan ska arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män (Lgr 69). I 

dagens läroplan (Lgr11) har detta utvecklats ytterligare och där står det att man aktivt och 
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medvetet ska bidra till kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter. De krav som ställs på 

pojkar respektive flickor och hur de bemöts samt bedöms i skolan är en bidragande faktor till 

deras uppfattningar om vad som anses vara kvinnligt och manligt. Skolan har ett stort ansvar, 

och det är att aktivt motverka traditionella könsmönster. Eleverna måste därför ges utrymme 

att få pröva och utveckla sin förmåga samt intressen oberoende av könstillhörighet 

(Skolverket, 2011, s. 8). 

 

Förutom att detta står i läroplanen står det även i skollagen (SFS 1985:1100) 1 kap. 2 § att 

”alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön [/…] ha lika tillgång till utbildning i det 

offentliga skolväsendet. [/…] särskilt skall den som verkar inom skolan främja jämställdhet 

mellan könen”. Von Wright (1998) lyfter i sin rapport ”Genus och text” att jämställdheten 

som tas upp i styrdokumenten har ett klart och tydligt budskap. De strävar efter att bryta de 

befintliga könsmönster som råder i samhället. Ditt kön eller socialgruppstillhörighet får inte 

vara avgörande för elevers kunskapsutveckling eller framtidsplaner. 

 

1.2 Läromedel i undervisningen 
 

Skolan har en betydelsefull roll i samhället som värdeförmedlare och som man kunde se i 

föregående avsnitt lyfter styrdokumenten vikten av att arbeta normkritiskt. Läroboken har 

idag en fortsatt central roll i undervisningen och lärare använder den främst som ett verktyg 

för att försäkra sig om att de uppfyller de kunskapskrav och mål som finns i läroplanen. 

Förutom att man använder läromedel i undervisningssyfte har det även visat sig att de 

används som utgångspunkt vid planering av undervisningens form och struktur (Carlson & 

Von Brömssen, 2011, s. 30). Att använda sig av läroboken förenklar lärares arbete då den inte 

bara uppfyller en kunskapsgaranterande roll utan även är gemensamhetsskapande (Ibid. 30f). 

Det råder inga tveksamheter om att läroboken fyller en viktig funktion för lärare och elever, 

men detta leder till att man indirekt lämnar över ansvaret för undervisningen till dem som 

skrivit läroböckerna (Ibid. 31). 

 

Läromedel är en viktig del i undervisningssammanhang i skolan då elever genom litteratur får 

chansen att utveckla och forma sina känslor, tankar och idéer. Detta lyfter Selander i 

”Pedagogiska texter och andra artefakter för kunskap och kommunikation - en översikt över 

läromedel - perspektiv och forskning ”. Genom litteraturen förmedlas olika budskap som 
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värderingar kring rätt/fel, naturligt/onaturligt och detta bidrar till utveckling och 

identitetsskapande för eleverna (Selander, 2003, s. 193). 

 

Man har sett att problematiskt innehåll i läroböcker är vanligt förekommande. I DEJAs 

rapport ”Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia.” har man kommit fram till att 

läroböcker främst är skrivna ur ett manligt perspektiv och män är det kön som ges mest 

utrymme. Framställningen av kvinnor beskrivs i rapporten vara få och försummas genom att 

de delar i läroboken som lyfter kvinnan görs även det ur ett manligt perspektiv (SOU 2010:10, 

67f). Eva-Lotta Hultén (2011) anser i sin artikel ”Granska läromedel kritiskt” att det finns ett 

stort behov av normkritik i läroböcker. Hon lyfter bland annat rapporter som menar att det 

alltför ofta sätts ett likhetstecken mellan mannen och människan.  

 

Styrdokumenten visar på att lärarna har en skyldighet att arbeta för jämställdhet. Detta är 

betydande för vårt samhälle idag då skolorna inte är någon könsneutral institution. Genus och 

genusrelationer både skapas och upprätthålls i skolorna och det finns därför ett stort behov av 

ökad kunskap och förståelse inom det området. Särskilt vad gäller förändringar som sker inom 

områden som behandlar flickor/pojkar och kvinnligt/manligt i skola och utbildning (Kåreland, 

2005, s. 9). 

 

Denna undersökning ämnar fokusera på läromedel i samhällskunskap. Mot bakgrund av ovan 

så blir det relevant att studera läromedel och särskilt intressant om det har skett någon 

förändring över tid. Som tidigare presenterats upphörde de centrala granskningarna på 90-

talet. Det innebär alltså att de läromedel som ska undersökas från 1970-talet har granskats och 

de två andra böckerna som är utgivna på 2010-talet inte har granskats.  
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1.2   Syfte och frågeställning 
 

1.2.1   Syfte 
 

Syftet med studien är att ur ett genusperspektiv undersöka hur genus framställs och 

konstrueras i fyra läromedel i ämnet historia. Studien ämnar också undersöka om det 

förekommer skillnader och/eller likheter i framställningen mellan kvinnligt och manligt 

över tid, från 1970 till 2010-talet. 

 

1.2.2   Frågeställningar  
 

•   Hur framställs manligt och kvinnligt i text i läromedel över tid? 

•   Hur framställs manligt och kvinnligt i bild i läromedel över tid? 

•   Vilka skillnader och/eller likheter ter sig framställningen av manligt och kvinnligt 

över tid? 
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2.  Teorianknytning 
 
I teorianknytningen presenteras först genusteori med fokus på begreppen könsroller, 

genuskontrakt och genussystem. Därefter presenteras en samhällspedagogisk teori med fokus 

på begreppet socialisation. Begreppen och de teoretiska utgångspunkterna är analysverktyg 

för den kommande analysen av de valda läroböckerna som ska studeras. 

 
 
2.1 Genusteori 
 
På 1970-talet började man använda begreppet genus inom kvinnoforskningen för att 

karakterisera ett socialt kön, där man tillskrev båda könen olika egenskaper (Hirdman, 2003, 

s. 35). Man ansåg att kvinnor och mäns olika positioner i samhället inte endast berodde på 

deras biologiska kön, utan att kön även omfattar kulturella och sociala konstruktioner 

(Edlund, Erson & Milles, 2007, s. 29). Det centrala i genusteorin har alltid varit att 

problematisera könet och begreppet började tillämpas då man ansåg det vara mer komplext än 

biologins regler (Hirdman, 2003, s. 35). Man använder alltså begreppet för att förstå både de 

sociala och kulturella faktorer som är bidragande till hur man förväntas vara som pojke/man 

eller flicka/kvinna. Omedvetet fostras man in i ett särskilt beteendemönster beroende på 

könstillhörigheten och flickor och pojkar lär sig då hur de bör vara och/eller bete sig. Genus 

sträcker sig även till vad som anses vara kvinnligt respektive manligt i samhället och påverkar 

samhällsuppbyggnaden (Josefson, 2005, s. 6 - 8). Josefson menar att man med hjälp av genus 

kan synliggöra de orättvisor som råder i samhället för att vidta de åtgärder som krävs för att 

uppnå ett jämställt samhälle (Ibid. 10). 

 

2.1.1 Könsroller 
 
Könsroller är de kulturella och sociala olikheter som finns mellan könen och uppstår via 

fostran och socialisation utifrån könstillhörighet. Normativa könsroller handlar alltså om 

uppfattningen att människor besitter specifika egenskaper som är kopplade till respektive kön 

samt att de ska tilldelas olika roller med utgångspunkt i könstillhörigheten. Hirdman (2003) 

menar att begreppet genus bör hålla fokus på kommunikationen om hur kön konstrueras och 

ställer sig kritisk till begreppet könsroll. Hon menar att de omfattar en fördelning av könen 

både biologiskt och socialt, och att de biologiska olikheterna avspeglas i de sociala 
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olikheterna. Detta innebär att män och kvinnor bör anta dessa specifika roller och förväntas 

därmed att handla utifrån deras könstillhörighet (Hirdman, 2003, s. 13f). 

 

Maria Nikolajeva har i ”Barnbokens byggklossar” (2004) studerat könsstereotypa egenskaper 

som associeras med män och kvinnor. Nedan presenteras en tabell på stereotypa manliga 

respektive kvinnliga egenskaper utifrån Nikolajevas (2004) definition 

 

Manligt Kvinnligt 

Våldsamma Passiva 

Rationella Emotionella 

Självständiga Beroende 

Aktiva Sårbara 

Äventyrliga Vackra 

Starka Aggressionshämmade 

Tävlingsinriktade Omtänksamma 

Rovgiriga Omsorgsfulla 

Skyddande Väluppfostrade 

(Nikolajeva, 2004, s. 129, 132). 

 

 
2.1.2 Genussystem & Genuskontrakt 
 
Hirdman (2003) uppmärksammar de olika mönster som råder i samhället och som grundas på 

de föreställningar om det som anses vara manligt och kvinnligt. Hon hävdar att 

könsordningen bäddar för de resterande samhällsordningarna (Hirdman, 2003, s. 65).  

 

Hirdman (2003) beskriver samhället som ett patriarkalt system där männen både besitter fler 

resurser och mer makt än kvinnor och befinner sig därmed högre upp i systemet. 

Könsordningen utgör alltså den sociala strukturen där man kategoriseras utifrån det kön man 

tillhör där männen överordnas kvinnor och blir således normen. Detta förklarar Hirdman 

(2003) som ett genussystem där män/pojkar och kvinnor/flickor blir varandras motsats 

(Hirdman, 2003, s. 84). Att mannen och kvinnan ses som varandras motsatser ingår i 

isärhållandeprincipen och är en av grundprinciperna för genussystemet. Isärhållandet kan ges 

i uttryck på olika sätt men manliga och kvinnliga egenskaper är det som är relevant i denna 
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studie. Ett exempel på isärhållning gällande egenskaper är att männen framställs som 

rationella och kvinnor emotionella, vilket är varandras motsatser (Ibid.).  

 

Isärhållningen av manliga och kvinnliga egenskaper bidrar till upprätthållandet av de gällande 

samhällsnormerna, vilket i sin tur leder till det Hirdman (2003) kallar genuskontrakt. 

Genuskontraktet omfattar olika bestämmelser kring uppförandet av män och kvinnor 

(Hirdman, 2003, s. 84). Detta jämför Hirdman (2003) med ett äktenskap där hon menar finns 

tydlig arbetsfördelning könen sinsemellan. Detta resulterar i att kvinnor får den uppfattningen 

att deras givna plats är i hemmet och männen i det offentliga rummet. (Hirdman, 2003, s. 85). 

På grund av dessa samhällsstrukturer begränsar män och kvinnor i deras valmöjligheter 

eftersom vår gemensamma uppfattning om manliga och kvinnliga egenskaper upprätthålls. På 

så sätt kan könsordningen reproduceras och vi blir en del av könskonstruktionen (ibid.).   

 

 

2.2 Socialisation 
 
I socialisationsprocessen har man som utgångspunkt att de finns kulturella och biologiska 

underlag för skillnader mellan de olika könen. Wernersson (1977) menar att skolan spelar en 

betydelsefull roll i samhället för socialisationen. Klassrummen återspeglar samhällsstrukturen 

och har därmed stort inflytande i bidragandet om det som råder gällande manliga och 

kvinnliga egenskaper. Trots det bemöts barnen och behandlas olika beroende på vilket kön de 

tillhör (Wernersson, 1977, s. 33). 

 

Hirdman (2003) menar att de egenskaper som tillskrivs män respektive kvinnor skapas i 

samhället och är något barnen redan i tidig ålder skolas in i snarare än föds till. De 

föreställningar man har gällande de olika könens attribut förvaras i vår gemensamma kunskap 

och på så sätt går kön i arv och kan således reproduceras (Hirdman, 2003, s. 85). Davies 

(2003) menar att barn kan ses som passiva mottagare som socialiseras i samhället genom att 

de skolas in i de redan befintliga värden, normer och handlingsmönster (Davies, 2003, s.27) 

Detta förklarar hon som ett socialt tryck som är en förutsättning för att hålla de sociala könen 

levande. Detta sociala tryck synliggörs när personen följer det givna mönstret genom 

belöning, eller reaktioner av omgivningen när personen inte följer den (Skolverket, 2002). 

Detta problematiserar Davies (2003) då hon hävdar att de roller barnen tilldelas bygger på de 
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biologiska olikheterna vilket resulterar i att de sociala föreställningarna upprätthålls (Davies, 

2003, s. 27).  

 

Olofsson (2007) lyfter könsblindhet och menar att de sociala könsmönstren är så pass 

självklara för oss att det tillslut inte är synligt. Vidare förklarar han att flickor redan från tidig 

ålder vant sig vid att vara lugna och tysta så det faller sig naturligt för dem att ge plats åt 

killarna. Istället upplever vi, med hjälp av det sociala trycket, undantagen såsom de 

utåtagerande och högljudda flickorna (Olofsson, 2007, s. 20).  

 

Josefson (2005) menar att de föreställningar som finns gällande det som anses vara manligt 

och kvinnligt ändras genom tiden och att de samhällsstrukturer som råder kan leda till att man 

begränsas i sina valmöjligheter då vi påverkas av de könskonstruktioner som är aktuella 

(Josefson (2005, s.29).  
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3.  Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt redogörs fyra olika studier, varav tre är svenska och en från Nya Zeeland.  

 
 
3.1. Genus i skolans värld  

 
Angerd Eilard, Lorraine Evans, Kimberly Davies och Lena Lind Palicki är alla forskare som 

analyserat läromedel som används i skolan.  

 

Samtliga har undersökt läromedel som riktar sig till skolans tidigare år förutom Lind Palicki. I 

artikeln ”Hur man än vänder sig har man rumpan bak - om hur man konstruerar kön i en 

progressiv lärobok” har hon gjort både en kvalitativ och en kvantitativ diskursanalys. 

Läroboken som studeras i ämnet samhällskunskap ”Attityd” är utgiven år 2003 och riktar sig 

till gymnasieelever. Hon undersöker hur kön konstrueras då både författaren och redaktören 

menar att läroboken är normbrytande och har ett genusperspektiv (Lind Palicki, 2005, s.163). 

Detta görs med bland annat genus och könsordning som teoretiska utgångspunkter (Lind 

Palicki, 2005, s. 167).  

 

Resultatet av denna undersökning påvisar en viss könsmedvetenhet i boken och att avtryck 

från den pågående könsmaktsordningen är synbara (Lind Palicki, 2005, s. 185). Hon menar att 

problematiken kring könsordningen står kvar på så sätt att den antingen undanhålls genom ett 

omarkerat språk (skrivs bort) eller så upprätthålls den genom bidraget av det könsmarkerande 

språket (skrivs fram) (Ibid.). Resultatet av den kvantitativa delen av studien visar på ett 

ganska lika antal könsmarkerande konstruktioner som skildrar kvinnor och män, däremot 

används det fler ord för att beskriva kvinnorna än männen (ibid.173). Pronomen för män var 

betydligt fler än pronomen för kvinnor, och detta förklarade Lind Palicki kunde bero på att 

substantiv ofta förekommer tillsammans med pronomen. Män nämndes även vid namn vid 

fler tillfällen än kvinnor. Men det Lind Palicki (2005) tyckte var framträdande var 

sammansättningar med man/kvinna som för/efterled. 37 sammansättningar refererades till 

kvinnor i läroboken och ingen till män (ibid.174).  

 

Angerd Eilard har i både studien ”Modern, svensk och jämställd- om barn, familj och omvärld 

i grundskolans läseböcker 1962 - 2000” (2008) och ”Genus och etnicitet i en ”läsebok” i den 
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svenska mångetniska skolan” (2004) analyserat läseböcker i lägre årskurser med syftet att 

undersöka representationer och konstruktioner av genus och etnicitet. I ” Genus och etnicitet i 

en ”läsebok” i den svenska mångetniska skolan” (2004) syftar hon även att granska en 

läsebok ur ett interkulturellt perspektiv för att se hur värderingar och ideal förmedlas. Eilard 

har använt en kritisk diskursanalys med postkolonial teori och genusperspektiv som teoretiska 

utgångspunkter. Resultatet visar att boken ”Förstagluttarna” upprätthåller klassiska 

egenskaper för pojkar, men beskriver även flickor och pojkar normbrytande. Resultatet visar 

även att en viss könsmaktsordning förekommer i vissa aktiviteter. Exempelvis framställs 

pojkarna som duktiga i ämnet matematik och flickorna som mindre bra. Detta menar Eilard 

påvisar en könshierarki där flickorna blir underordnade pojkarna (Eilard, 2004, s. 255 - 259).  

 

I Eilards senare studie ”Modern, svensk och jämställd- om barn, familj och omvärld i 

grundskolans läseböcker 1962 - 2000” (2008) undersöker Eilard förutom genus och etnicitet 

även generation och där hon enbart gjort en kvalitativ diskursanalys på läseböcker utgivna 

mellan 1962 och 2007 med både feministiska och postkoloniala teorier (Eilard, 2008, s. 20). 

Resultatet av denna studie visar att den koloniala diskursen ständigt är närvarande genom hela 

tidsperioden. Böckerna från de tidigare årtionden består av tydliga rasistiska skildringar 

såsom negern, lapparna och orientalen (ibid. 94) och använde även samlingsord som 

”utlänningar” och tillskrev dem negativa egenskaper (Ibid. 419). Även om avsikten varit att 

producera en inkluderande läsebok som innehåller människor med olika etniciteter framställs 

dem som avvikande och därmed underordnande mot de västerländska idealen. Deras 

handlingsutrymme begränsas alltså på grund av den kultur de framställs representera (Ibid. 

92).  

 

Resultatet visar även på en könshierarki i framförallt familjekonstellationen från de tidigare 

årtiondena där det oftast innehåller en försörjare (mannen) och en hemmafru (kvinnan). I de 

senare läseböckerna är kvinnor/flickor och män/pojkar jämställda i mycket högre grad men att 

man även i dem böckerna kan antyda en viss könshierarki. I dagsläget anses böcker vara 

jämställda för att flickor/kvinnor mer frekvent beskrivs som självständiga och starka. Men 

trots det betonar Eilard att jämställdheten endast är ytlig då grunderna för hierarkisering 

fortfarande är som tidigare då kvinnan underordnas mannen (Eilard, 2008, s. 422, 443).  

 

I Lorraine Evans och Kimberly Davies (2000) studie ”No sissy boys here: A content analysis 

of the representation of masculinity in elementary school reading textbooks” som är utförd i 
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Nya Zeeland används en innehållsanalys som metod. De granskar skönlitterära texter utifrån 

ett genusperspektiv för årskurserna ett, tre och fem. Studien syftar till att studera texternas 

reproduktion av stereotypa maskulina och feminina egenskaper, men med en särskild 

inriktning på framställningen av maskulinitet. För att uppmärksamma hur kvinnliga och 

manliga egenskaper skildras i texterna har dem utformat en tabell med personlighetsdrag 

(Evans & Davies, 2000, s. 261). Resultaten visade att det var förhållandevis jämnt fördelat 

gällande representation av bägge könen, där 54% var män och 46% kvinnor (Ibid. 262). 

Evans och Davies kom även fram till att kvinnor tillskrevs manliga egenskaper i större 

utsträckning än tvärtom. Förutom det så upprätthölls de rådande könsmarkeringarna i texterna 

genom att de beskrev kvinnor som kärleksfulla och mjuka medan män framställdes som 

aggressiva och tävlingsinriktade (Evans & Davies, 2000, s. 263 - 265).  

 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att samtliga forskare analyserat läromedel 

som används i skolan som syftar till att användas i undervisningssammanhang för olika åldrar. 

Genus, etnicitet, generation och maskulinitet har undersökts med hjälp av både kvantitativa 

och kvalitativa diskursanalyser. Detta har gjorts med utgångspunkt i feministiska-, 

postkoloniala-, interkulturella- och genusteorier. Resultaten visar på en rådande könshierarki 

där kvinnor underordnas männen men att representationen av bägge könen var relativt jämnt 

fördelat. Resultaten visar även på en vilja hos läromedelsförfattarna att producera en 

normbrytande lärobok men att jämställdheten endast är ytlig då grunderna för hierarkisering 

fortfarande är som tidigare. Till skillnad från ovannämnda undersökningar studerar jag 

läroböcker i historia för lågstadiet vid olika årtionden, för att kunna jämföras över tid. Detta 

görs endast ur ett genusperspektiv, dvs klass, etnicitet och generation belyses inte i denna 

undersökning. Dessutom är framställningen av både manligt och kvinnligt av lika stort 

intresse. 
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4.  Material och metod 
 

Denna studie avser att undersöka hur framställningen av kön interagerar i text och bild i 

läromedel. Med läromedel menas tryckta böcker som syftar till att användas i 

undervisningssammanhang. Det är en typ av diskursanalys som används som metod i denna 

studie där begreppet diskursanalys avser ”någon typ av social praktik som har med 

språkanvändning, eller användning av andra teckensystem än språkliga, i något speciellt 

sammanhang att göra” (Bergström & Boréus, 2012, s. 23). Först presenteras studiens metod 

och därefter material. 

 

4.1. Val av metod 
 
De studerade böckerna syftar till undervisning i lågstadiet och består av både text samt bilder 

med förklarande text. För att studera framställningen av kön i text och bild är det lämpligast 

att använda en kvalitativ funktionell idéanalys som metod. 

 
4.1.1. Funktionell idéanalys 
 
Inom semiotiken står den mänskliga kommunikationen i fokus där olika teckensystem såsom 

skriftlig text, bild, film osv uppfattas som meningsbärande och hör till begreppet text 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 21). Av den anledningen kommer denna studie av fyra 

läroböcker innehålla en skriftlig textanalys och en bildanalys utifrån en kvalitativ funktionell 

idéanalys som metodval. Den funktionella idéanalysen avser att analysera textens olika delar 

med fokus på idéers effekter och/eller uppkomst. I denna undersökning är idéernas härkomst 

det essentiella men även effekten av dessa idéer är en förutsättning för de didaktiska 

sammanhang, som i det här fallet historieundervisningen, där dessa läroböcker används. 

 

I denna studie kommer begreppet kön användas, och med det menas det socialt konstruerade 

könet (Hirdman, 2003, s. 13). Denna studie syftar till att undersöka om/hur framställningen av 

kön i text och bild ändras över tid. Det innebär att det analyserade materialet kommer 

framföra orsaksförklaringar till diverse idéers existens i läroböckerna (Bergström & Bouréus, 

2012, s. 147). En av språkets två huvudfunktioner är uttryckandet av tankar och idéer. Det 

innebär att ett centralt element i denna studies metod del, är innebördsaspekten som betyder 

att föreställningar av den omgivande verkligheten kommer till uttryck i texten (Ibid. 21). 
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4.1.2. Tillvägagångssätt 
 
Denna studies frågeställningar Hur framställs manligt och kvinnligt i text i läromedel över 

tid? Hur framställs manligt och kvinnligt i bild i läromedel över tid? Och Vilka skillnader 

och/eller likheter ter sig framställningen och konstruktionen av manligt och kvinnligt över 

tid? Är utgångspunkten för att utforma byggstenar för att användas som analysredskap. Dessa 

byggstenar kommer användas som mer specifika vad, när och hur frågor utöver studiens 

redan formulerade frågeställningar och sätts i relation till text- och bildinnehållet i de fyra 

läroböckerna som ska undersökas. Analysredskapet är därmed empiriska variabler för 

studiens frågeställningar som ska bearbetas och som i det här fallet handlar om hur kön 

framställs och konstrueras (Esaiasson et al. 2012, s. 215).   

 

4.1.3. Byggstenar 
 

•   Hur konstrueras kön i läroböckerna? Vilket språk används för att skildra de olika 

könen? 

•   Vilka egenskaper, utseenden och yrken tillskrivs män respektive kvinnor?  

•   När konstrueras kvinnligt och manligt? Och i vilka sammanhang ges män och kvinnor 

utrymme och placeras som självklara? I den frågan blir även miljön eller något annat 

förekommande som förstärker könskonstruktionen, i text och bild, viktig att förhålla 

sig till. 

 

 

4.2. Urval och avgränsning 
 
Denna studie ämnar undersöka fyra läroböcker som är avsedda för undervisning i historia för 

de yngre åldrarna i grundskolan. Undersökningen studeras över tid där Vår historia 3 är 

utgiven år 1977, OÄ-boken 3 (1979), SO-boken (2011) och Boken om SO (2013). 

Läroböckerna är utgivna vid två olika årtionden vilket ger en möjlighet att studera likheter 

och skillnader mellan läroböcker över tid.  

 

Utgångsläget vid val av material har varit Kungliga bibliotekets databas ”Regina” där tanken 

först var att undersöka fyra läroböcker för årskurs 2 som är och har varit aktuella i 

undervisning i ämnet historia, med likartad utformning och vara utgivna från samma 

bokförlag, men vid olika årtionden. Utbudet av läroböcker som syftar till att användas i 
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historia var inte lika brett som jag hade hoppats på, så dessa krav visade sig vara svåra att ta 

hänsyn till. Jag sökte efter läromedel från olika årtionden på Libris och hittade 10 titlar som 

jag sedan beställde från Kungliga biblioteket. Av dessa 10 fann jag fyra böcker lämpliga för 

denna studie.  Det resulterade i att läroböckerna blev för olika årskurser, från olika bokförlag 

men har liknande utformning med text och bild samt är utgivna vid olika årtionden.  

 

Materialet som ska undersökas har avgränsats till de kapitel som berör historia i de böcker 

som innehåller alla samhällsorienterande ämnena. Endast en bok av fyra är riktat till enbart 

historia. 

 

4.2.1. Läroböcker att analysera 
 

 

 

 

Titel Författare Bokförlag Utgivningsår Analyserade 

sidor 

Årskurs 

OÄ-

boken 3 

Karin 

Pederby 

Medium År 1977 50 - 61 Årskurs 3 

Vår 

historia 3 

Bertil 

Dahlgren 

AW 

läromedel 

År 1979 2 - 39 Årskurs 3 

SO-

boken 

Maria 

Willebrand 

& Göran 

Körner 

Natur & 

Kultur 

År 2011 98 - 139 Årskurs 1 - 3 

Boken 

om SO 

Annica 

Hedin & 

Elisabeth 

Ivansson 

Liber År 2013 86 - 117 Årskurs 1 - 3  
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4.2.2. Tillförlitlighet 
 
Oavsett metod vid en text- och bildanalys kommer man inte ifrån sina personliga tolkningar. 

Bergström & Boréus (2005) menar att ens erfarenhet, bakgrund och upplevelse påverkar 

förståelsen vid det som analyseras. Det vill säga att resultatet skulle kunna skilja sig beroende 

på vem som utför studien (Bergström & Boréus, 2005, s. 24). Därför följer denna 

undersökning kravet på intersubjektivitet vilket innebär att materialet som använts finns 

tillgängligt för andra att bepröva hållbarheten i det som påstås i denna studie (Thomassen, 

2008, s. 109). 
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5.  Resultatanalys 
 

Under detta avsnitt kommer resultatet och analysen presenteras av det empiriska materialet. 

Läroböckerna har analyserats utifrån byggstenarna som formulerades i föregående avsnitt och 

kommer i det här avsnittet att presenteras utifrån teman som varit aktuella i läroböckerna. För 

att öka förståelsen för helheten kommer text- och bildanalysen presenteras och analyseras 

löpande genom avsnittet. Exempelutdrag i text och/eller bild från läroböckerna kommer att 

introduceras i respektive tema. 

 

Genom att materialet lästs upprepade gånger har man kunnat finna meningsbärande enheter 

som är relevanta för studiens syfte. Utifrån de meningsbärande enheterna har analysen kunnat 

gå vidare till nästa steg och teman har kunnat formuleras (Widén, 2015, s. 179-180). De 

gemensamma teman som formulerades utifrån materialet är samhället, familj, presentation av 

män och kvinnor och likheter och olikheter över tid. I temat samhället tas bland annat politik, 

yrke och krig upp. Temat om familj behandlar områden som kvinnor och mäns olika roller 

samt ansvarsområden i familjen. I presentation av män och kvinnor behandlas hur de olika 

könen beskrivs samt vilket perspektiv man utgår ifrån i läroböckerna. Analysen omfattar även 

de eventuella likheter och skillnader som uppmärksammats i läroböckerna över tid.  De fyra 

läroböckerna kommer inte presenteras var för sig utan sker löpande under respektive tema. 

 

 

5.1 Samhället 
 
 
I boken ”Vår historia 3” (1979) skriver författarna om de viktigaste historiska skeenden 

enligt dem. De inleder med frihetstiden följt av industriella och franska revolutionen, 

napoleontiden, fackföreningarnas uppkomst och till sist första och andra världskriget. I dessa 

kapitel presenteras män i första hand i egenskap av makthavare såsom kungar, adelsmän, 

präster och borgare och är något som genomsyrar hela boken. I resterande sammanhang 

presenteras männen även där i maktpositioner och framställs som överordnade då de är 

röstberättigade, får äga hus/mark och har möjligheten att påverka sina liv genom att leda och 

bilda olika fackföreningar som resulterar i samhällsförändringar. Kvinnor framställs i sin tur 

som underordnade eller som offer då de saknar de rättigheter männen har på grund av sin 



 21 

könstillhörighet. I boken får man även se hur dessa män utövade sin makt genom att 

författarna skriver att kvinnor inte fick slå tillbaka när dem blivit slagna.  

 

 

Exempel 1: 

 

§   ”Sedan fanns det många, som inte hade några rättigheter alls. Det var de arbetslösa, 

som tvingades gå ut i krig. Det var också drängar och pigor, som fick stryk av sina 

husbönder och naturligtvis inte fick slå igen.”  (Dahlgren, 1979, s. 4). 

 

I ovanstående exempel kan man se att män och kvinnor framställs som varandras motsatser 

med hjälp av Nikolajevas (2004) stereotypa definitioner av manliga och kvinnliga egenskaper. 

Man visar på respektive egenskap som varandras motsatser där männen är starka och 

aggressiva som slåss och kvinnor som svaga (Nikolajeva, 2004, s. 129). Man kan även se en 

tydlig överordning där männen belyses i maktpositioner, och där de dessutom missbrukar sin 

makt genom att slå dem som anses ”sämre” än dem. Författarna använder även begreppet 

”naturligtvis” och normaliserar exemplet och indikerar på att det är något självklart att män 

slåss och att kvinnor är för svaga för att slå tillbaka samt försvara sig.  

 

Dessa positioner som tilldelas respektive kön där männen självsäkert och självständigt styr 

delar eller hela landet och att kvinnor passivt håller sig i bakgrunden och lyder är det Hirdman 

(2003) menar visar på ett patriarkalt samhälle. Där männen besitter fler resurser och mer makt 

än kvinnorna och befinner sig på så sätt högre upp i systemet (Hirdman, 2003, s84). Detta ges 

även i uttryck i ”OÄ-boken” (1977) och ”SO-boken” (2011) där maktpositioner endast 

tilldelas män och beskrivs som kejsare eller hövdingar.  

 

Exempel 2 och 3: 

 

§   ”Vi kommer ihåg att det var ett stort rike vid medelhavet och att kejsaren där hette 

Augustus, när Jesus föddes.” (Pederby, 1977, s. 59).  

 

§   ”När en hövding dog öppnade man hans familjegrav.” (Willebrand & Körner, 2011, s. 

111). 
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Till skillnad från resterande böcker så har man i ”Boken om SO” (2013) inte explicit uttryckt 

att hövdingar är män utan läsaren lämnas till sin egen tolkning tills det att ”männen från 

Norden” presenteras som vikingar och att en viking en dag skulle kunna bli hövding (Hedin & 

Ivansson, 2013, s, 108 – 109). Men männen är inte de enda som tilldelas maktpositioner, utan 

kvinnorna ansågs vara högt uppsatta i deras bygård då de ansvarade för nycklarna till 

matförråd, kistor och skrin.  

 

Ytterligare ett exempel på när kvinnor framställs som underordnade männen är i en saga i 

”SO- boken” (2011) där en rik hövding bekymrar sig över att han endast har sju döttrar men 

ingen son. Det uppfattas som att en pojke är mer värd än sju flickor (Willebrand & Körner, 

2011, s. 124). 

 

Trots att innehållet i ”Vår historia 3” (1979) till största del behandlar politisk historia med 

stor fokus på särskilda aktörer nämns inga kvinnor vid namn i facklig eller politisk ställning. 

Till skillnad från männen som både nämns vid namn och med bild på personen i fråga. I 

läroböckerna Lind Palicki (2005) undersökt konstaterar hon att användandet av personnamn 

gällande män var fler än personnamn riktat till kvinnor (Lind Palicki, 2005, s. 174), till stor 

del stämmer detta även i denna studie då inga av de fyra studerade läroböckerna nämner några 

kvinnor vid namn.  

 

I boken står det att arbetarna bildade fackföreningar för att de var missnöjda med sina 

arbetsvillkor följt av en bild på nio män som representerar en av Stockholms fackföreningar. 

Två sidor därefter nämns det att kvinnorörelsen krävde samma rättigheter för män och 

kvinnor. Det är första och enda gången kvinnor förknippas med någon politisk eller facklig 

kamp men det framgår inte tydligt vem som bildade eller ledde denna folkrörelse då inga 

kvinnor nämns vid namn eller har en tillhörande bild till texten likt bilden på männens 

föreningar. Fram till detta stycke som behandlar kvinnorörelsen presenteras flertals män som 

både bildar och leder folkrörelser via text och bild. 
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Bildexempel 1:   Bildexempel 2:  

   
(Dahlgren, 1979, s. 25)   (Dahlgren, 1979, s. 26) 

 

 

Detta visar på ett exkluderande av kvinnor då boken till största del handlar om män och ger 

dem störst utrymme. Detta kan förklaras med hjälp av genuskontraktet som Hirdman (2003) 

jämför med ett äktenskap där hon menar finns en tydlig arbetsfördelning mellan maken och 

hustrun. Det betyder att kvinnor och män får en uppfattning om var i samhället deras givna 

platser är. Kvinnans roll som en omtänksam mor begränsas till hushållet och männen som ska 

stå för försörjandet har därmed en självklar plats i det offentliga rummet (Hirdman, 2003, s. 

85). Alltså talas det inte om kvinnor eftersom den miljön dem förknippas med inte berörs i 

den här boken. Man kan konstatera en påtaglig manlig dominans då även bilder, som inte 

tillhör specifika avsnitt om män eller kvinnor, endast berör mäns erfarenheter och aktiviteter. 

Som exempelvis bilder på män i vikingaskepp eller soldater i krig.  

 

De delar som behandlar krig i samtliga läroböcker ger män störst utrymme och det går att 

hitta ett samband med de titlarna som tilldelats männen i de avsnitt som berör krig. Man 

benämner männen som kungar, soldater, krigare och smeder och det dessa yrken har 

gemensamt är att det krävs vissa egenskaper för att vara tillexempelvis krigare. De egenskaper 

som krävs är också de attribut Nikolajeva (2004) definierat som könsstereotypa manliga 
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egenskaper som våldsamma, rationella, aktiva, äventyrliga, starka och skyddande (Nikolajeva, 

2004, s. 129).  

 

I resterande böcker från 1977, 2011 och 2013 skrivs det om både män och kvinnor, och 

redogör för hur arbetssysslorna fördelades mellan könen. Männen jobbade med jordbruk, jakt 

och fiske. Kvinnorna styrde hushållet, passade barnen och lagade maten samt sydde kläder. I 

”OÄ-boken” (1977) skriver författarna att både män och kvinnor arbetade ute på åkrarna men 

att kvinnorna också tog hand om hushållet.  

 

Exempel 4: 

 

§   ”Man brukade arbeta på gårdarna från 6 eller 7 på morgonen…mitt på dagen hade 

man middagsrast. Då fick männen vila. Kvinnorna som var med männen ute på 

åkrarna, hann inte vila utan måste laga mat och diska…När de var färdiga med det, 

fick de åter följa med männen ut på åkrarna.” (Pederby, 1977, s. 51).  

 

Normativa könsroller handlar om uppfattningen att människor besitter specifika egenskaper 

som är kopplade till respektive kön och att dem utefter den ska tilldelas olika roller (Hirdman, 

2003, s. 13 - 14). Som man kan utläsa av ovanstående exempel så är föreställningen att 

kvinnans givna plats i hushållet är så pass självklart att det tillslut blir osynligt. Detta kan 

förklaras med det Olofsson (2007) kallar könsblindhet (Olofsson, 2007, s. 20). Mannen och 

kvinnan delar arbetsbördan på åkern men det ses endast som något kvinnan gör vid sidan av 

sina egentliga sysslor då hon medan mannen vilar ”måste” laga mat och diska.  

 

Även om författarna vid de senare läroböckerna haft avsikten till att ha ett mer normkritiskt 

förhållningssätt gentemot arbetsfördelningen i sin brödtext har de stereotypa könsrollerna vid 

vissa tillfällen porträtterats i bild istället. I bildtexten nedan har författarna hållit sig borta från 

att nämna vem som gör vad utan skriver endast människorna och därefter olika sysslor. I 

texten skriver de att människorna var tvungna att värma sina grottor med eld men väljer ändå 

att gå emot det dem skrivit genom att illustrera matlagning istället. På bilden ser man då att 

mannen står vid dörren med sin yxa. Vilket ger uppfattningen att han precis är hemkommen 

från dagens jakt och är därmed försörjare, och kvinnan som sitter vid elden och tillagar det 

mannen jagat blir således hemmafrun. Detta exempel bekräftar och upprätthåller de specifika 

roller som associeras med respektive kön trots att författarna försökt skriva bort det. Vilket 
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Lind Palicki (2005) menar är ett sätt att synliggöra könsmaktsordningen. Problematiken kring 

könsordningen står kvar genom att den antingen undanhålls genom ett omarkerat språk (skrivs 

bort) eller upprätthålls genom bidraget av det könsmarkerande språket (skrivs fram) (Lind 

Palicki, 2005, s. 185). Vissa kan hävda att exemplet ovan endast är en korrekt historisk 

beskrivning på hur familjekonstellationen såg ut under den tiden, men jag menar på att man 

kan ge en korrekt beskrivning på historian utan att upprätthålla de normativa könsmönstren. 

Precis som författarna delvis lyckats göra i sin text.  

 

Bildexempel 3:  
 

  
(Willebrand & Körner, 2011, s. 101). 

 

 

Föreställningarna om manliga respektive kvinnliga egenskaper konstrueras i samhället och är 

något barn redan i tidig ålder skolas in i snarare än föds till (Hirdman, 2003, s. 85). Detta 

kommer även till uttryck där författarna längre fram i ”SO-boken” (2011) skriver att barn 

också hjälpte till att skaffa mat. När barnen var små skulle de vara med kvinnorna i skogen 

och samla frukt och bär men när pojkarna var gamla nog skulle de följa med männen på jakt. 

Detta exempel verifierar de rådande normativa könsroller. De uppfattningar som finns 

gällande de olika könens attribut förvaras i vår gemensamma kunskap och på så sätt går kön i 

arv och kan således reproduceras.  
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5.2 Familj 
 

Ovanstående bildexempel i föregående avsnitt kan även tillämpas under detta tema och leder 

oss naturligt till analysen kring familjekonstellationen. I bildexempel 3 (se ovan) beskriver 

författarna hur de olika ansvarsområden fördelades inom familjen samt vilka roller som 

tilldelas män respektive kvinnor. I böckerna från 1977, 2011 och 2013 är det i denna kategori 

kvinnor ges mest utrymme då man talar om den miljön dem förknippas med. I både text och 

bild kan man se hur barn förknippas med kvinnor. Det görs genom att författarna explicit 

skriver att kvinnan ansvarar för hushållet och tar hand om barnen i brödtexten, och tydliggör 

det sedan genom en kompletterande bild. På bilderna är barnen placerade runt omkring 

kvinnan/mamman eller på hennes knä. Genom att barnen ständigt håller sig nära eller hos 

mamman visar man på att det är hennes ansvarsområde.  

 

Bildexempel 4: Bildexempel 5: Bildexempel 6: 

   
 (Willebrand & Körner, 2011, s. 102) (Dahlgren, 1979, s. 35) (Hedin & Ivansson, 2013, s. 95) 

 

I samtliga exempel skildras både män och kvinnor och Hirdmans (2003) jämförelse mellan 

genuskontraktet och äktenskapet blir ännu en gång aktuellt i detta exempel där man 

upprätthåller de normativa föreställningarna. Isärhållningen av manliga och kvinnliga 

egenskaper bidrar till upprätthållandet av de gällande samhällsnormerna. Bilderna visar på att 

kvinnor och män har specifika roller och förväntas agera utifrån dem. Bildexempel 4 och 5 är 

tagna ur läroböcker som förväntas följa de riktlinjer som den senaste läroplanen (Lgr11) 

behandlar. Bland annat så står det om skolans stora ansvar i att aktivt motverka traditionella 

könsmönster (Skolverket, 2011, s. 8). Eilard (2008) menar att läseböcker som utgivits de 
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senaste årtionden har strävat efter att ha ett mer jämställdhetstänk (Eilard, 2008, s.411), Vilket 

författarna till stor del försökt åstadkomma i text men inte lyckats med i de flesta 

illustrationer. Bilder i läroböcker som syftar till att användas i undervisningssammanhang i 

lågstadiet är desto viktigare än texten då det är i dem årskurserna barn kommer i kontakt med 

läsning för första gången. Det är inte ovanligt att eleverna då i många fall tar hjälp av bilderna 

för att förstå innehållet i texten.  

 

Eilard (2008) menar att läroböcker som bedöms vara jämställda är de som har flickor/kvinnor 

som huvudroll (Eilard, 2008, s. 422), och i ”Varghund” en berättelse i ”SO-boken” (2011) är 

det precis så att en flicka vid namn Anja spelar huvudrollen. Eilard (2008) menar vidare att 

jämställdheten endast är ytlig då grunderna för hierarkisering fortfarande är som tidigare då 

kvinnan underordnas mannen. Med könshierarki i familjekonstellationen menar man på att det 

oftast innehåller en försörjare (mannen) och en hemmafru (kvinnan) (Ibid. 422f). Detta ges i 

uttryck i berättelsen genom att författarna skriver att männen haft jaktlycka, och att kvinnorna 

steker köttet från en ren. Författarna har även försökt bryta de traditionella könsrollerna 

genom att skriva att Anja som har huvudrollen fick följa med och jaga. 

 

Exempel 5: 

 

§   ”Nu följde Anja med på männens jakt. Det var ovanligt. Kvinnor och barn brukade 

inte vara med” (Willebrand & Körner, 2011, s. 113).  

 

Med hjälp av det Davies (2003) förklarar som ett socialt tryck ser man på Anja som ett 

undantag. Genom att författarna belyser ovanligheten i att barn, som i det här fallet också var 

en flicka, följer med och jagar väcker reaktioner hos omgivningen eftersom hon inte följer det 

givna mönstret. Davies (2003) förklarar det sociala trycket som en förutsättning för att hålla 

de sociala könen levande genom att man reagerar när en flicka eller pojke agerar på ett visst 

sätt som inte är i enlighet med deras könstillhörigheter (Davies, 2003, s. 27).  

 

5.2   Presentation av män och kvinnor 
 
I tidigare avsnitt har utrymmet som tilldelas män respektive kvinnor diskuterats och genom att 

titta på vad som skrivs om män och kvinnor samt hur de beskrivs kan man analysera detta 

vidare. Det råder en manlig dominans i läroböckerna och man behandlar kvinnors 
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erfarenheter och aktiviteter vid sidan av brödtexten. Antingen i speciella avsnitt som endast 

berör kvinnor där man exempelvis beskriver hur dem klädde sig eller i förklarande bildtexter. 

Detta resulterar i att kvinnors utrymme i historian begränsas och kan förklaras med hjälp av 

jämförelsen av genuskontraktet med äktenskapet. Alltså att man inte skriver om kvinnor om 

inte den miljön dem förknippas med berörs (Hirdman, 2003, 85). 

 

Det framträdande gällande presentationen av män och kvinnor var hur författarna valde att 

presentera deras utseenden. Språket man använde och vad man valde att berätta för att skildra 

de olika könen visade det sig skiljas åt mellan män och kvinnor i alla böcker. Vid 

beskrivningen om kvinnor använde man begrepp som vacker, lilla, fin, känslig och 

omhändertagande. Till skillnad från männen då författarna använder begrepp som tyder på 

brutalitet och makt som exempelvis tuff, stark, stor, girig, skyddande, våldsam, farlig och 

rebellisk. Förutom en man, general Horn, som beskrivs som försiktig då han inte ville starta 

ett krig till. Detta ges i uttryck i ”Boken om SO” (2013) där man under två specialavsnitt som 

berör klädmodet på bronsåldern skiljer sig vid beskrivningen av flickors/kvinnors och 

pojkars/mäns accessoarer. 

 

Exempel 6 och 7: 

 

§   ”På armarna hade hon spiraler av brons och på magen ett stort vackert smycke som 

kallas bältesplatta” (Hedin & Ivansson, 2013, s. 101). 

 

§   ”En mans dräkt bestod ofta bara av ett enda tygstycke som hängde…satt ihop med ett 

bälte i midjan. I bältet fanns läderremmar där ett svärd eller en kniv hängde” (Hedin & 

Ivansson, 2013, s. 101). 

 

I stycket efter det sista citatet ovan skriver författarna att även flickor och kvinnor kunde ha 

fina knivar i sitt bälte. Det intressanta här är det faktum att man beskriver vapnet på olika sätt 

beroende på om det är en flicka/kvinna eller pojke/man som äger det. Det uppfattas som att 

författarna använder begreppet ”fin” som ett försök till att förminska flickans vapen för att 

visa att hon inte kan skada någon med den. Detta exempel upprätthåller föreställningen att 

kvinnor och män är varandras motsatser. Att mannen och kvinnan ses som varandras 

motsatser ingår i isärhållandeprincipen och isärhållandet kan te sig på olika sätt och i det här 

fallet visas det i förhållande till vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. I och med att 
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flickans kniv tolkas som ofarlig stämmer det överens med Nikolajevas (2004) definition om 

stereotypa manliga och kvinnliga egenskaper, där kvinnan definieras som passiv och 

aggressionshämmad (Nikolajeva, 2004, s. 129). Pojken då som in sin tur har ett svärd eller en 

kniv utan någon beskrivning om vapnets utseende ger läsaren intrycket av att hans kniv står i 

motsats till flickans fina kniv. Vilket leder till att Nikolajevas (2004) definition om manliga 

egenskaper stämmer in på pojken också, som då är motsatsen till flickans egenskaper, 

våldsam och stark (Nikolajeva, 2004, s. 129). Återigen kvarstår problematiken kring 

könsordningen på så sätt att den antingen undanhålls genom ett markerat språk (skrivs bort) 

eller upprätthålls genom bidraget av det könsmarkerande språket (skrivs fram) (Lind Palicki, 

2005, s. 185). 

 

Enligt Nikolajevas (2004) könsstereotypa definitioner beskrivs kvinnan som vacker, sårbar 

och emotionell (Nikolajeva, 2004, s. 129).  Detta ter sig i läroböckerna på olika sätt genom att 

både som i exempel 6 (se ovan) beskriva att kvinnor äger vackra föremål men även via bild 

där de illustrerar kvinnor när dem gör sig vackra eller visar sig sårbara.  

 

 

Bildexempel 7:  Bildexempel 8: 

    
(Willebrand & Körner, 2011, s. 119). (Willebrand & Körner, 2011, s. 122). 

 

På bildexempel 8 kan man se både män och kvinnor delta på en begravningsceremoni där 

man ser en man och en kvinna sitta närmast graven, två kvinnor vid sidan om mannen och så 

fler män och kvinnor stående runtomkring. Kvinnan som sitter vid graven gråter och 

framställs som känslosam vilket är föreställningar som enligt Nikolajeva (2004) anses vara 

kvinnliga. Till skillnad från kvinnan så gråter inte mannen som sitter bredvid henne vilket är 
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föreställningar som bekräftas vara manliga, nämligen att inte visa sig sårbar. I det här 

exemplet hålls manliga och kvinnliga attribut isär vilket Hirdman (2003) menar leder till att 

respektive kön ges olika förutsättningar och begränsningar som resulterar i en påverkan på 

människors agerande och val (Hirdman, 2003, s. 84).  

 

Detta visas även under ett avsnitt om nordisk mytologi där de olika gudar, gudinnor och jättar 

som människorna trodde på under slutet av järnåldern presenteras. Tor presenterar sig genom 

att berätta att han har ett dåligt humör och lätt blir arg. Han är mycket populär eftersom han är 

stark och slåss mot jättar. Sedan presenteras Loke som elak och att han kan förvandla sig till 

vad han vill. Vidare presenteras jättarna som elaka och klumpiga, men också sluga och starka, 

och är därför farliga motståndare. Jättarna presenteras utan kön, men vid varje beskrivning 

finns en tillhörande bild som ska illustrera dessa gudar och jättar, och vid Tor, Loke och jätten 

är det bilder på män. Till sist presenteras gudinnan Freja och beskrivs som mycket vacker och 

att hon hjälper människor till ett fredligt och rikt liv (Hedin & Ivansson, 2013, s. 113). Alla 

dessa karaktärer beskrivs utifrån vad som anses vara manliga och kvinnliga egenskaper 

utifrån Nikolajevas (2004) definitioner. De manliga karaktärerna upprätthåller bilden av att 

män är våldsamma och att det ligger i deras natur att slåss och blir därmed belönade genom 

att bli populära om dem agerar utifrån det. Medan männen står för våld står vackra och 

hjälpsamma Freja för fred. Isärhållningen angående vilka egenskaper som förknippas med 

män och kvinnor i detta exempel är påtagligt och visar på att män och kvinnor är varandras 

motsatser och på så sätt kommer könsordningen fortsätta reproduceras (Hirdman, 2003, s. 85).  

 

Män/pojkar presenteras i de allra flesta fall utifrån föreställningar som anses vara manliga i 

samtliga böcker förutom vid ett tillfälle i ”Vår historia 3” (1979) där en kung beskrivs som 

försiktig då han inte ville starta ännu ett krig (Dahlgren, 1979, s. 2). Denna beskrivning går 

emot föreställningen att män är aggressiva och våldsamma och tillskriver honom istället 

nedsättande genom att beskriva honom med ett kvinnligt attribut. 

 

I alla läroböcker har texterna och bilderna undersökts och specifikt analyserat vad och vilka 

bilderna visar eller texterna skriver om. I böckerna dominerar de texter som behandlar krig 

där kungar och stora vetenskapsmän varit i fokus utan att belysa kvinnornas roller under 

krigen. Perspektiven i läroböckerna som är utgivna på 1970-talet är tydligt manliga och 

upprätthåller mannen som norm. Detta visar sig exempelvis genom att man i OÄ-boken 

(1977) under avsnittet som behandlar dåtidens religion endast presenterar Frigg som Odens 
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maka (Pederby, 1977, s. 59). Kvinnor nämns sällan vid namn, och när de väl gör det är det 

oftast tillsammans med män och är då som i ovanstående exempel fru till en man i 

maktposition. I de senare läroböckerna har man tillämpat ett allmänt perspektiv i text där man 

skriver att människorna gjorde vapen och hade spjut utan att förknippa det till mannen, men 

har sedan på bild illustrerat en man som tillverkar vapen vilket gör att man som läsare kan dra 

den slutsatsen att det var män som bar vapen.   
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6.  Diskussion och slutsats 
 
Under detta avsnitt kommer resultaten av studien att sammanfattas och diskuteras. Resultaten 

kommer även att jämföras med resultaten av studierna som presenterats i avsnittet om tidigare 

forskning. Avslutningsvis presenteras och diskuteras den didaktiska implikationen.  

 

6.1 Empirisk diskussion & jämförelse av resultat med tidigare 
forskning 
 
Denna studie syftar till att med hjälp av frågeställningarna och ur ett genusperspektiv 

undersöka hur kvinnligt och manligt framställs i fyra läromedel i ämnet historia. Studien 

ämnade också att undersöka om det förekom några likheter/olikheter i framställningen över 

tid. Två läroböcker är utgivna på 1970-talet och de två andra på 2010-talet. Med hjälp av en 

kvalitativ funktionell idéanalys analyserades innehållet i de fyra läroböckerna.   

 

Resultatet visar på att vid beskrivningen av kvinnor används adjektiv som är kopplad till deras 

utseende som vacker och fin, men också till förminskande attribut som lilla och känslig. I 

kvinnornas redan begränsade handlingsutrymme begränsas de ytterligare genom att fokus 

enbart riktas mot kvinnans omhändertagande roll där barnens och mannens behov hamnar i 

centrum. Läroböckerna bidrar då till uppfattningen om att kvinnan bör vara andra till lags och 

att möta barnen och männens respektive ”behov”. Till skillnad från männen som då 

presenteras med egenskaper som tyder på brutalitet och makt som till exempel stark, stor, 

våldsam, farlig och rebellisk. Män och kvinnor presenteras, i samtliga böcker från båda 

årtionden, utifrån Nikolajevas (2004) stereotypa definitioner om föreställningar som anses 

vara manliga och kvinnliga. Nikolajevas (2004) stereotypa beskrivning av män är att de är 

våldsamma, rationella, självständiga, aktiva, äventyrliga, starka, tävlingsinriktade, rovgiriga 

och skyddande. Kvinnornas stereotypa beskrivning är att de är passiva, emotionella, 

beroende, sårbara, vackra, aggressionshämmade, omtänksamma, omsorgsfulla och 

väluppfostrade (Nikolajeva, 2004, s.129, 132). Män jämfört med kvinnor beskrivs sålunda 

med vad man kan uppfatta som att de besitter fler ”önskvärda” egenskaper medan kvinnor 

beskrivs med vad man kan uppfatta som fler  ”icke-önskvärda” egenskaper. Det är värt att 

notera att både de senare böckerna och tidigare böckerna beskrev samma stereotyper. 

 

Resultatet visar även på männens överordning då dem tilldelas maktpositioner och 

introduceras med både namn och bild på personen i fråga. Vilket visar på det Hirdman (2003) 
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menar är ett patriarkalt samhälle, där männen besitter fler resurser och makt än kvinnorna och 

befinner sig således högre upp i systemet (Hirdman, 2003, s. 84). Genom att 

läroboksförfattarna belyser den del av historian som behandlar krig är det inte konstigt att 

läromedel i historia främst domineras av män och att de flesta kapitel berör och presenterar 

manliga aktörer. Men detta i sig bör ifrågasättas, varför värderas de manligt dominerande 

händelserna högre än händelser där kvinnliga aktörer dominerar? Detta bidrar även till 

reproduktionen av de könsstereotypa föreställningarna eftersom elever tidigt möter olika 

karaktärer i läromedel att identifiera sig med. Det kan således resultera i att endast pojkar 

strävar efter positioner som exempelvis chefer, rektorer, presidenter eller liknande, eftersom 

de sen tidig ungdom kunnat identifiera sig med män i högt uppsatta samhällspositioner och 

därmed haft sådana förebilder. Man kan fråga sig vem som ansvarar för framställningen av 

vår historia? Läroböcker bör återspegla den historiska verkligheten, men väljer man då att 

fortsätta placera stora krigsepoker i centrum kommer kvinnors handlingsutrymme också 

fortsätta begränsas. Befolkningen består till hälften av kvinnor och kvinnliga aktörer bör 

därför också vara en lika naturlig del av vår historia som män. 

 

Läroböckerna från 70-talet exkluderar kvinnor från historian genom att de inte presenteras 

eller namnges. Lind Palicki (2005) kom fram till samma resultat i sin undersökning. Detta 

bidrar till en objektifierad syn på kvinnan och framställer henne som personlös. I ett fall 

nämndes en kvinna vid namn i läroboken från 1977, men presenterades då ur ett manligt 

perspektiv som hustru till en man i maktposition. Likheterna som uppmärksammades i 

läroböckerna över tid var således att kvinnor inte gavs lika stort utrymme i böckerna då 

författarna inte berört kvinnors erfarenheter eller aktiviteter. Perspektiven i böckerna som är 

utgivna på 70-talet är tydligt manliga och upprätthåller mannen som mänsklig norm. Det som 

skiljde sig i detta avseende var dock att historieböckerna från 10-talet skrivit utifrån ett 

allmänt perspektiv, och avstått ifrån att explicit skriva vad män respektive kvinnor gjorde i 

huvudtexten. Ändock illustreras män och kvinnor utifrån det som Nikolajeva (2004) beskriver 

som rådande föreställningar gällande manliga och kvinnliga attribut.  

 

Hirdman (2003) skriver att normativa könsroller handlar om uppfattningen att människor 

besitter specifika egenskaper som är kopplade till respektive kön och att dem utefter den 

tilldelas olika roller (Hirdman, 2003, s. 13 – 14). I samtliga böcker från bägge årtionden 

upprätthölls de normativa könsrollerna genom att beskriva mannen som försörjare och 

kvinnan som hemmafru. Eilard (2004) kom fram till samma resultat i sin undersökning där 
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hon menar påvisar en könshierarki där flickorna blir underordnade pojkarna. Detta kan 

förklaras med hjälp av genuskontraktet som Hirdman (2003) jämför med ett äktenskap där 

hon menar finns en tydlig arbetsfördelning mellan maken och hustrun. Det betyder att kvinnor 

och män får den uppfattningen om var i samhället deras givna platser är. Kvinnans roll som 

omtänksam mor begränsas till hushållet och männen som ska stå för försörjandet har därmed 

en självklar plats i offentligheten (Hirdman, 2003, s. 85). De avsnitt i läroböckerna som 

behandlar arbetsfördelningen mellan könen i hemmet ges kvinnor mest utrymme då den 

miljön kvinnan förknippas med berörs. Det kan således antingen vara en fråga om att det är 

miljön, dvs hemmet, som möjliggör att kvinnan får utrymme eller att det är den kvinnliga 

karaktären som per automatik gör det naturligt att det är hemmet hon ska skildras i. Oavsett 

vilket handlar det om ett begränsande av kvinnors handlingsutrymme. 

 

Eilard (2008) menar att läseböcker som utgivits de senaste årtionden har strävat efter att ha ett 

mer jämställdhetstänk (Eilard, 2008, s. 8) vilket inte stämmer överens med mitt resultat då 

representationen gällande bägge könen inte var jämnt fördelat, män var överrepresenterade i 

samtliga läroböcker. Framställningen av män respektive kvinnor i läroböckerna från både 70-

talet och 10-talet upprätthåller också de stereotypa föreställningar som anses vara manliga och 

kvinnliga egenskaper utifrån Nikolajevas (2004) definitioner. Strävandet efter ett mer 

jämställdhetstänk som Eilard (2008) berör har lett till att antalet tjejer/kvinnor ökats i 

läroböckerna. Men trots att representationen av män respektive kvinnor kommer vara relativt 

jämlikt kommer inte det ökade antalet kvinnor göra det mindre stereotypiskt, eftersom det är 

utifrån begränsningarna som kvinnorna får handlingsutrymme.  

 

Resultatet av Eilards (2004) studie visade även på att klassiska egenskaper för pojkar till 

största del upprätthölls men att det även fanns normbrytande exempel vid beskrivning av 

pojkar respektive flickor. Detta kan till viss del stämma överens med mitt resultat då det även 

i denna studie förekom normbrytande beskrivningar av könsrollerna. Men det som däremot 

skiljer sig mellan studierna är att i läroboken som analyserats i denna studie skildrades 

kvinnan, som tilldelades manliga egenskaper, även som ”udda” eftersom hon inte agerade 

som förväntat. Vilket fortsätter bidra till upprätthållandet av de stereotypa könsrollerna genom 

att man håller isär respektive attribut.  

 

Man kan även se liknelser mellan resultaten från denna studie och Lind Palickis (2005) studie 

gällande den påtagliga exkluderingen av kvinnonamn i läroböckerna. Likt hennes studie 
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presenterades kvinnor ytterst sällan vid namn i läroböckerna. De fåtal gånger kvinnor 

nämndes vid namn i de böckerna som studerades i denna undersökning gjordes även det ur ett 

manligt perspektiv, då syftet egentligen var att presentera mannens hustru.  

 

 
6.2   Didaktisk implikation 

 
I den senaste upplagan av läroplanen (Lgr11) står det att skolan har ett stort ansvar i att aktivt 

motverka traditionella könsmönster (Skolverket, 2011, s. 8) och då den centrala 

läromedelsgranskningen upphörde 1991 är det skolans och lärares ansvar att läromedel som 

används i undervisningssyfte förhåller sig till skolans värdegrund. Det blir således mer upp till 

den enskilda läraren att bestämma vilka läromedel som bör användas för att inte upprätthålla 

de stereotypa könsrollerna och då ansvaret läggs på läraren riskerar man att äventyra strävan 

efter en ”likvärdig skola” eftersom lärare lägger olika stor vikt vid granskning av läromedel 

(Skolverket 2015b). Med hjälp av denna studie förstår då man vikten och behovet av att 

läromedel bör granskas, då samtliga böcker brister i att uppnå de kriterier som krävs för att 

vara anpassad och lämplig att använda i undervisning. Speciellt med tanke på att läroböcker 

intar en mer central roll i undervisningen idag (Skolverket 2015a) och att undervisande lärare 

i samhällskunskap ska uppmuntra och främja tanketraditioner som jämlikhet samt att bryta de 

traditionella könsmönster som är rådande (Lgr11, s. 26). Av den anledningen kan man även 

använda denna undersökning som underlag vid val av läromedel i samhällskunskap. För att 

undvika att använde läroböcker som framställer könen utifrån traditionella könsroller och inte 

förmedlar jämställdhet. 
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7.  Vidare forskning 
 
Som tips på vidare forskning kan man utföra en kvalitativ och/eller kvantitativ innehållsanalys 

och undersöka hur kvinnligt och manligt framställs ur ett genusperspektiv i digitala 

läromedel, som exempelvis tv-program och appar. Man kan även undersöka de digitala 

läromedlen utifrån ännu en kategori, som exempelvis etnicitet, och kan då tillämpa ett 

intersektionellt perspektiv för att bredda förståelsen om hur olika kategoriseringar samspelar. 
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