
          

-En kvalitativ innehållsanalys av två utbildningsprogram

Home Farm Twins och Rena rama forntiden

Examensarbete lärarutbildningen
HT 2007

Författare: Anna Säfström
Boris Mardones Guerrero

Handledare: Elin Gardeström
Seminarieledare: Christina Rodell Olgac: 
Examinator: Kenneth Awebro
Datum: 2008-01-21

ETT GENUSPERSPEKTIV



2

Abstract

Our aim with this study is to investigate whether or not Utbildningsradions - which is a public 

broadcasting agency - educational programmes reproduce the existing gender patterns of the 

female and male genders. We have chosen to analyse two educational programmes, Home 

Farm Twins and Rena rama forntiden. 

We use a social constructionist theory regarding the construction and reproduction of gender 

and the method we have chosen to use is a qualitative content analysis to study the 

educational programmes. 

Our conclusion is that in the case of Home Farm Twins, it reproduces the current stereotypes 

that exist in society. Rena rama forntiden on the other hand does not, the program has got a 

clear gender perspective in regards to its content. Though it can be said that in some ways it 

does not reflect upon the gender patterns that exist in society today, to a satisfactionary extent.

Utbildningsradion does not achieve its policy concerning Home Farm Twins, but on the other 

hand it shows that in the case of Rena rama forntiden they do own up to the standards 

regarding cultural diversity and creative aim.

Key words: Gender, gender patterns, stereotypes, social constructionism, qualitative content 

analysis, educational programs
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1 Inledning

Båda uppsatsförfattarna studerar till lärare på Södertörns Högskola och har under 

utbildningens gång läst och diskuterat mycket kring genus, kön, stereotyper och 

reproducerandet av dessa både inom och utanför skolan. Uppsatsförfattarna har båda läst 

medievetenskap med didaktisk inriktning och det är därav intresset att undersöka ett 

interaktivt läromedel härstammar. Mycket av det interaktiva material som lärare kan använda 

sig av i sin undervisning, kommer från Utbildningsradions (UR) utbud. Som framtida lärare 

kommer vi själva säkert att använda oss utav UR:s utbud i vår undervisning och vi är 

medvetna om risken att dessa program kanske inte alltid förmedlar den jämställda syn på 

manligt och kvinnligt man som lärare i den svenska skolan idag vill och som läroplanen 

fastställer.

Det är alltså kring genus och interaktiva läromedel som denna uppsats kommer 

att handla om. Vi har valt att göra två skilda analyser av två olika utbildningsprogram, Home 

Farm Twins och Rena rama forntiden, dessa båda serier finns att beställa på de kommunala 

mediecentraler som tillhandahåller material från UR. Home Farm Twins är en serie som riktar 

sig till elever som studerar engelska i årskurserna 4-6. Själva serien handlar om ett tvillingpar 

som flyttar ut från stan för att leva på landet. Rena rama forntiden som riktar sig till samma 

målgrupp är ett historieprogram som behandlar Sveriges forntid.

I uppsatsen kommer dessa två utbildningsprogram att analyseras ur ett 

genusperspektiv, för att se om de erbjuder den jämställda syn på könen som Läroplanen (Lpo 

94) förespråkar och som UR ska följa, när de erbjuder material för undervisning och som det 

står i Lpo 94 : ”pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet.”1 Att det tidigare bara bedrivits forskning med genusperspektiv på skriftliga 

läromedel anser vi kunna motivera en undersökning på interaktiva läromedel, vilket gör denna 

uppsats relevant.

                                                
1 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069 Lpo 94 s, 4 (20080116)
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1.2 Bakgrund

Bakgrunden till att vi vill skriva en uppsats kring genus och läromedel härleder vi till att börja 

med från Lpo 94 och vad som står kring den likvärdiga utbildningen. 

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 det 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 skall därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin 

förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.
2

Det här citatet motiverar oss till att göra en undersökning om hur läromedel svarar mot de 

traditionella genusmönster som finns. Om utbildningsprogrammen erbjuder alternativ eller 

bara reproducerar befintliga köns stereotyper.

För att visa att medieanvändningen ökat och att vi går från en rent skriftlig syn på 

förkovrandet av kunskap, till att använda alternativa och visuella läromedel, använder vi 

statistik som visar hur pass utbredd utlåning av material är från de kommunala 

mediecentralerna. Vilket innebär att de således kan vara bra att studera utbudet ur ett kritiskt 

perspektiv. Vartannat år genomför SCB, på uppdrag från UR, undersökningar rörande 

användningen av UR:s material. En undersökning från läsåret 2005/2006 genomfördes under 

våren 2006 och i nedanstående diagram redovisas resultatet rörande användningen av UR-

material i undervisningen.3

                                                
2 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069 Lpo 94 s.4 (20080116)
3 > http://www.ur.se/upload/ur.se/Om_UR/pdf/public_service_redovisning_ur_2006.pdf < (20080116) UR:s 
public-service redovisning (2006) s, 8
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I en kommentar angående huruvida lärarna i grundskolans samtliga tre stadier har använt 

något bild/ljudmaterial från UR visar det sig att UR:s räckvidd ligger på en hög och stabil 

nivå och utvecklingen över tid kan sägas vara positiv. I grundskolans lägsta årskurser har 

UR:s räckvidd ökat avsevärt det senaste läsåret – från 57 % till 72 % och vad det gäller 

skillnaderna mellan de andra läsåren, är de förhållandevis små.4

Som vi kan se i tabellen ovan, är andelen lärare som använder sig av UR:s programutbud i 

undervisningen, väldigt hög. I årskurserna 4-6, som vi inriktar oss på, är det uppemot 80% av 

lärarna som använder sig av UR:s utbud och därför känns vårt examensarbete om huruvida 

UR:s utbildningsprogram reproducerar könsroller eller inte, väldigt relevant. I UR:s Public-

service redovisning för 2006 står det att läsa om UR:s målsättning:

Den övergripande målsättningen för UR:s utbud i ungdomsskolan är att elever i skolan och hemma 

ska få möjlighet att ta del av program som är förankrade i läroplan och/eller kursplaner i olika 

ämnen.
5

Eftersom att användningen av utbildningsprogram ifrån UR är så pass hög som 80% bland 

lärarna i årskurs 4-6, känner vi att det kan motivera en kritisk studie av innehållet, i vårt fall 

utifrån ett genusperspektiv, som  i sin tur blir relevant i förhållande till läroplanen.

1.3 UR:s uppdrag

1996 presenterade Sveriges regering en speciell proposition gällande public service-

verksamhetens framtid och där ville man få riksdagens godkännande av vissa huvudprinciper, 

som sedan skulle ligga till grund för anslagsvillkor och sändningstillstånd för public service-

bolagen vilka är Sveriges Television (SVT1, SVT2), Sveriges Radio (P1,P2,P3 och P4) och 

Sveriges Utbildningsradio (UR).6 De tre företag, som vi nämnde ovan, har egna 

sändningstillstånd som i huvudsak består av fyra delar. Den första är de allmänna 

bestämmelserna och där anges att sändningsrätten ska utövas sakligt och opartiskt och att man 

skall erbjuda ett programutbud som är mångsidigt och som håller hög kvalitet och även att 

utbudet ska ”präglas av folkbildningsambitioner”.7

                                                
4 >http://www.ur.se/upload/ur.se/Om_UR/pdf/public_service_redovisning_ur_2006.pdf< Ur:s public-service 
redovisning (2006) s, 44 (20080116)
5 ibid. s, 39
6 Hadenius & Weibull (2003) s, 214
7 ibid. s, 219
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1978 började UR sin verksamhet och har till uppgift att producera TV- och radio- program för 

hela utbildningsområdet.8 Enligt riktlinjerna ska detta uppdrag ta hänsyn till följande:

SR och SVT skall meddela nyheter och stimulera till debatt, granska myndigheter, organisationer 

och företag samt ”i sin roll som kulturbärare vidga och fördjupa sitt kultur ansvar”. Programmen 

skall spegla ”det mångkulturella Sverige” och ”ägna ökad uppmärksamhet åt program för och med 

barn och ungdomar.9

Tyngdpunkten ligger således på att de ska försöka spegla och förmedla ”det mångkulturella 

Sverige” vad detta specifikt innehåller framkommer inte, om det är frågan om etnicitet, genus 

eller kultur, blir i denna definition hängande. För UR:s del specificeras uppdraget ytterligare 

när de även ska verka för:

UR skall erbjuda ett mångsidigt programutbud. Hög kvalitet och nyskapande form och innehåll 

skall utmärka programverksamheten. UR skall även fortsättningsvis koncentrera sin 

programverksamhet till utbildningsområdet (§ 9)10

Det handlar om att skapa program som är ”nyskapande” och har ”hög kvalitet” och dessa 

ska fungera som läromedel inom olika utbildningsområden. Detta uppdrag samt bejakande 

av mångfald ska genomföras genom att man dels använder sig av produktion från andra 

länder, eller som det står i sändningstillståndet:

UR skall verka för mångfald i programverksamheten genom en variation i produktionsformer. Vid 

sidan om en betydande egen programproduktion skall utläggningar, samarbetsprojekt och inköp av 

program bidra till denna variation liksom utomstående medverkan i den egna 

programproduktionen (§15)11

Sammanfattningsvis kan man säga att alla de här citaten snuddar och utgör grunden för 

UR:s policy. UR har som mål att vara nyskapande men också att det ska finnas en 

medvetenhet dels i det man producerar såväl det som man köper in, i förhållande till 

mångfald, nyskapande och kvalitet. Eftersom vår uppsats handlar om genus vill vi se som 

                                                
8 Hadenius & Weibull (2003) s, 231
9 ibid. s, 220
10 http://www.ur.se/upload/ur.se/Om_UR/pdf/URs_sandningstillstand_2007-2009.pdf (20071119)
11 ibid.



9

det verkligen erbjuds en nyskapande syn kring manligt och kvinnligt och om den erbjuder 

alternativ till vad detta kan innebära.

1.4 Syfte

Utbildningsprogram används mer och mer i skolundervisning, vilket framgår av tidigare 

redovisad statistik från UR och vi känner således att det är relevant att studera det utbud som 

tillhandhålls för undervisning. Vi har avgränsat oss till de två utbildningsprogrammen Home 

Farm Twins och Rena rama forntiden och de riktar sig till elever i årskurs 4-6. Vi har valt 

dessa två program som vårt empiriska material dels på grund av åldersspannet, men också för 

att de tillhör olika genrer. Rena rama forntiden används inom historia och Home Farm Twins 

berör engelska undervisningen. Vi vill även studera om det kan vara så att UR inte uppfyller 

den policy och det ansvar man har gentemot sina tittare, eftersom dessa filmer även används i 

undervisningssyfte och i så fall kan utbildningsprogrammen vara problematiska gentemot vad 

som står i läroplanen kring särbehandlande av könen.

Syftet med den här uppsatsen är undersöka mediedidaktiska utbildningsprogram, som UR 

erbjuder i utbildningssyfte, ur ett genusperspektiv. Detta vill vi göra för att få veta om de 

befäster och reproducerar stereotypa genus roller eller om programmen erbjuder sin publik 

alternativ till de klassiska föreställningarna kring genus.

1.5 Frågeställningar

 Hur förhåller sig dessa utbildningsprogram till de maskulina och feminina 

stereotyperna? Vi vill alltså studera hur det manliga respektive det kvinnliga genuset 

uttrycks i programmen, för att se om det förmedlas typiska stereotyper kring könen, 

eller om de ges ett alternativ till denna syn.

 Hur ser likheter eller skillnader ut mellan de två olika utbildningsprogrammen i 

förhållande till hur genus framställs?

 Hur förhåller sig dessa två utbildningsprogram till UR:s policy och folkbildnings 

uppdrag?
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1.6 Avgränsning och val av empiri

De två utbildningsprogrammen har en del beröringspunkter och skillnader, Home Farm Twins

är en engelsk dramaserie för barn i årskurs 4-6, som det står att läsa på UR:s webbplats12 Rena 

rama forntiden är; ”en serie som är avsedd att få barnen intresserade av den svenska 

historien” 13, som riktar sig till barn i samma åldersgrupp som Home Farm Twins. Vi vill se 

om det finns skillnader i sättet att förmedla genus mellan dessa två program.

Huvudanledningen till att vi ska undersöka dessa utbildningsprogram ur ett genusperspektiv 

är alltså att vi vill se vilken syn som förmedlas kring manligt och kvinnligt inom skolan. Det 

här är utbildningsprogram som lärare kan låna direkt från kommunala mediecentraler och 

eftersom vi utgår från en socialkonstruktionistisk teori bildning påverkar även medier vår 

konstruktion av identitet. Då blir en tanke att även dessa didaktiska utbildningsprogram kan 

vara en del i formandet av identiteten för elever inom skolan. 

Den kanske viktigaste anledningen till att vi valde två serier och även valde att göra två skilda 

analyser beror på att vi är två uppsatsförfattare och vi hoppas få en större bredd på vår analys 

och att en jämförelse skulle kunna göras mellan två olika utbildningsprogrammen. Vi kan 

tänka oss att vi kommer att hitta intressanta skillnader mellan de båda programmen både på 

grund utav att det är två skilda ämnen men även att det ena programmet är producerat i 

Sverige och att det andra programmet är producerat i England och är inköpt av UR.

  Den som har tittat på serien Rena Rama Forntiden har studerat alla avsnitt men har valt att 

endast djupanalysera avsnitt; 2, 3, 4, 5, 8,  9, avsnitt 10 Vikingar är ett tema avsnitt som består 

av material från de tidigare programmen i serien,  och detta material har redan blivit 

analyserat. Avsnitt 1, 6, 7 innehåller inte det material som hör till syftet för denna uppsats, 

och kan därför inte analyseras ur ett genusperspektiv, däremot kommer deras handling att 

schematiskt beskrivas, samt om de innehåller någon information som är till nytta för analysen 

som helhet. 

Den av som ska titta på Home Farm Twins har valt att titta på tio avsnitt ur serien och 

djupanalyserar endast sex utav dem. Detta val grundar sig på att Home Farm Twins serien har 

producerats i flera olika säsonger med minst 9 avsnitt i varje säsong och även att varje enskilt 

avsnitt är längre än avsnitten i Rena Rama Forntiden.

                                                
12 http://www.ur.se/upload/ur.se/pdf/sprak_frammande_07.pdf (20071119)
13http://dmb.ur.se/mb/main?uri=http%3A%2F%2Fwww.ur.se%2Fid%2F133428&static=true&cmd=viewseriesd
etails (20071119)
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Det är nog däremot på sin plats att redan här redogöra för hur utbildningsprogrammet Rena 

rama forntiden skiljer sig från Home Farm Twins men då inte ifråga om format utan vilka 

didaktiska hjälpmedel som ingår i undervisningspaket. Till varje program erbjuder UR 

handledningar och häften av olika slag, vilket även är fallet med våra utbildningsprogram. Här 

skiljer sig Rena rama forntiden eftersom man till denna serie även har producerat didaktiska 

hjälpmedel som skiljer sig i grad av teknik och interaktivitet. 

1.7 Forskningsläge

Den här uppsatsen knyter an till feministisk medieforskning genom att den ingår i en tradition 

som Liesbet van Zoonen i boken Feminist Media Studie ser som en struktur som organiserar 

materiella och symboliska världar och de erfarenheter vi har av dem.14 Vi kommer således att 

redovisa för forskning som berör hur genus kan studeras i förhållande till läromedel.

Vi vill dock inte riskera att vårt syfte med uppsatsen reproducerar och befäster en patriarkal 

ordning som underordnar kvinnan och begränsar alla människors handlingsutrymme. Van 

Zoonen menar att media alltid har befunnit sig i centrum för feministisk kritik och de ämnen 

som tidigare har studerats är stereotyper och socialisation, pornografi och ideologi.15 Van 

Zoonen kritiserar forskningen som bedrivits kring de här ämnena eller rättare sagt de teorier 

som ligger till grund för hur mottagaren påverkas genom att se publiken som passiv, den har 

bortsett från deras tolkningar av det mediala budskapet.16 Ifråga om socialisation och 

stereotyper har forskningen utgått från att det finns någonting genuint maskulint och feminint 

bortom de stereotypa budskap som forskarna menar förmedlas genom media.17

Van Zoonen menar att den feministiska medieforskningen borde anta ett ”nytt paradigm” som 

innebär: 

Media can thus be seen as, (social) technologies of gender, accommodating, modifying, 

reconstructing and producing disciplining and contradictory cultural outlooks of sexual differences. 

The relation between gender and communication is therefore primarily a cultural one, a negotiation 

over meanings and values that inform whole ways of life.
18

                                                
14 van Zoonen (2004) s, 3
15 ibid. s, 29
16 ibid. s, 27
17 ibid. s, 27
18 ibid. s, 41
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Detta innebär att forskningen ska ha som utgångspunkt att media är social teknologi som 

tillmötesgår förväntningar, rekonstruerar och reproducerar genus. Synen på genus och 

kommunikation kommer således alltid primärt vara en kulturell relation, där meningar och 

värderingar förhandlas. Denna feministiska syn på medieforskningen blir grundläggande för 

den teori och metod som utgör grunden åt uppsatsen. 

Det har gjorts många undersökningar på hur läroböcker i olika ämnen 

reproducerar och befäster stereotyper kring kön, det känns således relevant att studera vad 

didaktiska filmer gör utifrån teorier kring kön. Den som vi tycker är mest relevant för vår 

uppsats är en undersökning av Antti Ylikiiskilä Flitiga Lisa och busige Bert: en historisk 

undersökning könsrollsmönster i läroböcker. Ylikiiskilä visar där på hur läroböcker 

reproducerar stereotyper, men att det att skett en förändrig i tiden där en mer neutral bild av 

hur man framställer män och kvinnor har ägt rum.19

Ett annat exempel på en läromedels undersökning är C-uppsatsen Befäster 

skolan traditionella genussystem? En diskursanalys av skolböcker i årskurs 8 20skriven av 

Therese Hedman och Karin Omark vid Luleås Universitet. Deras syfte med uppsatsen var att 

undersöka om årskurs åttas skolböcker befäster traditionella genussystem och även de har 

utgått ifrån ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt. De har avgränsat sin undersökning till 

fyra läroböcker från de fyra olika ämnena biologi, engelska, teknik och hemkunskap och 

sedan för att ytterligare begränsa analysen har de valt ut ett specifikt kapitel ur varje bok21. De 

skriver att de kvalitativa undersökningar som de har gjort visar på att dessa skolböcker till stor 

del faktiskt reproducerar de traditionella uppfattningarna om genus. Det visar sig att normen 

är den heterosexuella mannen och att han tjänar som utgångspunkt, vilket allt annat sedan 

relateras till22.

Eftersom att en utav oss ska titta närmare på en engelsk utbildningsserie, Home 

farm twins, så tyckte vi att det var intressant att ta med vad Hedman och Omark kommit fram 

till i deras uppsats, vad det gäller analysen av det engelska läromedlet Wings Base Book. 

”Författarna till boken i engelska har förmodligen inte känt att det är deras ansvar att främja 

jämställdhet och genussneutralisering – texterna och bilderna cementerar ständigt stereotypa 

könsroller, där kvinnor framställs som ömma mödrar och hustrur eller barnlösa drottningar 

medan männen är doktorer, poliser eller erövrande kungar”23

                                                
19 Byman (red.) (2004)
20 Hedman & Omark (2006)
21 ibid. s, 3
22 ibid. s, 3
23 ibid, s, 4
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2 Teori

2.1 Socialkonstruktionism

Socialkonstruktionismen har enligt filosofen Vivien Burr i boken An Introduction to Social 

Constructionism sina rötter inom sociologin och psykologin och Burr utgår ifrån Berger och 

Luckmanns teori, att människor själva skapar och upprätthåller verkligheten utifrån sociala 

interaktioner och praktiker.24 Enligt Burr präglas även den här synen av att vi i västvärlden 

lever i ett postmodernt samhälle som kan förstås i motsats till den moderna 

upplysningstanken, eftersom det inom postmodernismen inte existerar sanningar bara dolda 

strukturer.25 Den empiriska kunskapen som upplysningen sökte blir även den problematisk, 

eftersom alla studerar världen utifrån ett specifikt kulturellt perspektiv. Att vi tar med 

socialkonstruktionismen som teori, är att denna ligger till grund för den definition av genus vi 

använder oss av.

Burrs definition av socialkonstruktionismen tar form av en kritik av det vi tar för 

givet, här kan ett exempel vara skillnaderna som vi tillskriver könen. Det är även en kritik av 

det vi kallar historia, tid och rum, framtid och dåtid. Historia är således kulturellt konstruerat 

och historiska uppfattningar är relativa. Likaså den kunskap och teorier som sociala och 

psykologiska discipliner producerat historiskt. Vetenskap ska således alltid bedrivas utifrån 

vetskapen att den tillkommer i en kulturell kontext som kommer att påverka resultatet. Det 

finns ingen determinerad sanning om världen eller människorna som befolkar den.26

Tidigare studerade man, enligt Burr, inom sociologin och psykologin sociala 

fenomen som produkter av strukturer. För socialkonstruktionismen är inte strukturerna det 

intressanta utan det är istället de sociala praktiker som äger rum inom dem, som ger världen 

mening. Inom socialkonstruktionismen upprätthålls kunskap genom sociala processer. Det är 

genom interaktion med andra människor som kunskap produceras, därför är alla former av 

mänsklig samvaro och speciellt språket intressant för socialkonstruktionismen. Burr säger att 

pedagogen och filosofen Jean Piaget menade att det fanns ett medvetande innan man har 

förvärvat sig ett språk, det är en omöjlighet för en socialkonstruktionist eftersom 

varseblivningen är en direkt följd av att vi börjar kommunicera med omvärlden och dela den 

perception vi får i mötet med den.27 Detta innebär också att vi genom språklig interaktion 

                                                
24 Burr (1995) s, 9-10
25 ibid. s, 12-13
26 ibid. s, 10
27 Burr (1995) s, 7
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också formar världen genom handling. Kunskap blir ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

inte frågan om människor har den eller inte. Frågan är mer hur människor skapar kunskap och 

för en socialkonstruktionist är det inte den statiska kunskapen som är intressant, utan 

processen.28 Denna tanke kan man även applicera när man studerar genus, då det centrala blir 

hur kunskapen om genus konstrueras och upprätthålls.

2.2 Genus definition

Tanken på det manliga och kvinnliga som något föränderligt och kulturellt skapat härstammar 

från Simone de Beauvoir och hennes bevingade ord; ”man föds inte till kvinna, man blir det.”

Det kvinnliga har för henne inte att göra med det biologiska, utan det är det psykiska eller 

ekonomiska ödet som formar den ”gestalt” som kvinnan får i samhället.29

Sociologen Fannys Ambjörnsson sammanfattar I en klass för sig den svenska diskussionen 

kring kön, där genus används för att skilja mellan biologi och kultur och på så sätt kunna se 

föreställningar kring kön som kulturellt skapade.30

Den här definitionen av genus är däremot inte tillräcklig för syftet med vår uppsats och därför 

preciserar vi ytterligare genus begreppet utifrån hur R.W Connell beskriver det i sin bok 

Gender:

Gender is the structure of social relations that centers on the reproductive arena, and the set of 

practices (governed by this structure) that bring reproductive distinctions between bodies into social 

processes.31

Den här definitionen är fruktbar för oss eftersom den utgår från genus som en produkt av 

sociala relationer som utgår från den reproduktiva arenan och de praktiker som styrs av denna 

struktur och dessutom reproducerar skillnaderna mellan kroppar i sociala processer. Connell 

menar således att genus är en produkt av sociala relationer och praktikerna i en specifik 

kontext.32 Med sociala praktiker avses den definition som Otto Granberg och Jon Olsson 

presenterar i sin bok Från lärande loopar till lärande organisationer. Där en social praktik 

beskrivs genus som ett ”socialt handlingssammanhang” där; ”normer, regler och identiteter” 

                                                
28 ibid. s, 3-5
29 Beauvoir (2002) s, 325
30 Ambjörnsson 2004 s, 11
31 Connell (2002) s, 10
32 ibid. s, 9
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skapas och upprätthålls utifrån människors medvetna och omedvetna interaktion.33 Att vi inte 

använder ordet könsroll härleder vi till historikern Yvonne Hirdman och hennes bok Genus –

om det stabilas föränderliga former, där hon menar att ordet könsroll blir missvisande 

eftersom det antyder på att vi klär könet alltså det biologiska i en social kulturell skrud, istället 

för att se på det kvinnliga och manliga som de föreställningar vi har kring mänskliga 

varelser.34

För att sammanfatta vår definition som relateras till vårt syfte, blir genus en 

specifik social konstruktion som beskriver kroppen, den är föränderlig och knuten till en 

specifik kultur och kontext. Den upprätthålls och reproduceras i specifika sociala praktiker, ett 

sådant kan tänkas vara skolan och eftersom vår uppsats tillhör genren utbildningsvetenskap 

blir denna definition avgörande för att se genus, alltså att genus reproduceras i den sociala 

praktik som även utbildningsprogram utgör.

2.3 Genus genom historien

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för hur synen på det maskulina och feminina har 

formats genom den västerländska historien, för att hela tiden bli varandras motsatser och 

kunna kontrastera varandras egenskaper och roller inom olika samhälleliga kontexter.

I boken ”Myten om det svaga könet” talar historikern Ashley Montagu om hur förhållandet 

mellan könen har uppstått. Hon menar att historiskt sett har kvinnans underkastelse av 

mannen sin grund i vissa biologiska fakta, eller som hon påpekar inte dessa fakta i sig, utan 

snarare på vilket sätt de tolkats. Kvinnorna föder barn och uppfostrar dem och på grund av 

detta tvingas de leva ett mer stillsamt liv än männen, som ger sig ut på jakt medan kvinnan 

är hemma och lagar mat och vårdar barnen.35 Montagu poängterar att av den 

dokumenterade mänskliga historien så har det till nio av tio delar bestått av 

födoinsamlande och jakt. ”Vi ser alltså att arbetsfördelningen mellan könen direkt har 

uppstått ur de olika biologiska betingade manliga och kvinnliga funktionerna”36

Hirdman redogör för tänkandet kring könen och hur man historiskt sett har 

talat om könen, vilket hon i början av boken illustrerar med hjälp av en mängd olika citat 

från olika författare, filosofer, vetenskapsmän och även bibeln. Hon gör detta för att visa 

de dominanta röster som finns i kvinno- och genushistorien, då dessa röster;

                                                
33 Granberg & Ohlsson (2004) s, 88
34 Hirdman (2004) s, 13
35 Montagu (1955) s, 17
36 ibid. s, 19
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talar om vad en kvinna är, vad en kvinna bör vara, vad en kvinna bör göra, vad en kvinna kan göra, 

vad en kvinna inte kan göra – och följaktligen talar de(…)om vad en man är och vad en man har på 

jorden att göra37

En kritik kan vara att allt som sägs är kontextbundet, men Hirdman menar att kontexten 

inte får ta över, i hennes försök att ”renodla genusmönstret”38 Hirdman menar vidare att 

kvinnan först och främst har setts som en ”icke” man och detta illustrerar hon med det 

antika tänkandet att kvinnan är den som inte är närvarande och som inte alls ansågs viktig i 

samtal om det mänskliga. Kvinnan ansågs vara en ofullständig man och det ”fattades” 

något. Hon skriver:

Deras sätt att förstå stereotypen Kvinna som den icke-fullbakade, den våldsamma, den lidelsefulla, 

en varelse prisgiven åt en lustsökande kropp, svarade väl mot praktiken i demokratins Aten, där 

kvinnor satt mer eller mindre inlåsta i kvinnohusen, gynekeion. Att demokrati var en sak för män 

blev därmed en självklarhet (…)39

Kvinnan ansågs vara en sämre sort av det manliga könet vilket betonade likhet mellan 

könen snarare än olikhet, då kvinnan var en variation på den manliga skalan. 

Sättet att tänka kring begreppen kvinna och man som motsatser och 

kontraster, som sedan blev den normativa formeln, går långt tillbaka i tiden, ända till 400-

talet f.Kr. i Grekland och pytagorerna.40 Under detta grundläggande par ”kunde man 

inordna de mest fundamentala ordningsstrukturerna”41 Redan på 1960-talet hade Asta 

Ekenvall beskrivit detta i sin avhandling om manligt och kvinnligt: ”Han, mannen, stod för 

liv, ljus, kraft, ande och renhet och hon, kvinnan, stod för död, mörker, svaghet, materia 

och orenhet”.42Med detta menar Hirdman att kvinnan visserligen ansågs vara en 

ofullgången man men hon ansågs även vara annorlunda med andra egenskaper än mannen, 

egenskaper han inte hade. Det handlar om att vi är två helt olika arter och att som Hirdman 

själv uttrycker det; ”att genus görs av isärhållning, av skillnaden”.43 Detta resulterade i att 

man nu undvek att jämföra kvinnan med mannen eftersom att hon var ojämförbar med 

                                                
37 Hirdman (2004) s, 23
38 ibid. s, 24
39 ibid. s, 30
40 ibid. s, 35
41 ibid. s, 35
42 ibid. s, 35
43 Hirdman (2004) s, 36
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honom. Synen på kvinnan och kvinnans roll har förändrats genom tiderna, det enda som 

har varit konstant är att mannen alltid varit överordnad kvinnan, vilket han är än idag.

I antikens Grekland ansågs kvinnan vara en ofullständig man och hade 

egenskaper såsom att vara vildsint och sexuellt utsvulten. På 1800-talet sågs hon istället 

som en ljuv, god, tyst, ömsint och asexuell varelse44. Sedan startade Darwin en ny saga om 

könsskillnaderna som bottnade i fortplantningen, i stora drag att kvinnan var till för att; 

”föda och uppföda”.45 Mannen i sin tur definieras enligt Hirdman utifrån det han inte är, 

alltså om han inte är mjuk och känslosam och så vidare, då är har han istället egenskaper 

såsom att vara hård och har kontroll.46 Mannens historia utkristalliseras, som Hirdman 

menar, ur en styrka som kommer från den manliga kroppens inre. Potensen i fråga om 

fysik och psykisk mening är enligt henne endast något mannen besitter eller som hon 

skriver; ”manlighet är styrka och själ/förstånd”47 Den västerländska historien om det 

manliga genuset menar Hirdman är inte lika utforskat som kvinnans, men man kan ändå 

utröna olika manlighetsformer som varierar över tid, rum och klass. Däremot menar hon 

finns alltid ett bestående fundament, där mannen är överlägsen kvinnan. 48 Hirdman citerar 

ett vittnesmål från 1800-talet; ”vad mannen måste vara överlägsen kvinnan uti var i första 

hand kraft, mod, sinnesnärvaro, skarpsinninghet och beslutsamhet”49  Hirdman menar 

vidare att mannen genom historien, till skillnad från kvinnan, aldrig låtit sig generaliseras 

utan han är mångfald och differentierad.50

Den här dikotomin har lett till en genusstruktur som maskulinitetsforskaren 

Connell i boken Maskuliniteter diskuterar och han menar att relationen mellan maskulinitet 

och femininitet utgår från makt, produktion och katexis (emotionellbindning).51 Makt bygger 

på att kvinnan underordnas mannen genom den struktur som kvinnorörelsen har döpt till 

patriarkatet, produktionsförhållanden där avkastningen av olika former av arbeten tillfaller 

männen och katexis handlar om att män och kvinnors åtrå ser olika ut.52 Genusstrukturen som 

producerar detta underordnade och särskiljande förhållande mellan de biologiska kropparna 

                                                
44 ibid. s, 37
45 ibid. s, 38
46 ibid. s, 48
47 ibid. s, 50
48 ibid. s, 50
49 ibid. s, 51
50 ibid. s, 51
51 Connell (1999) s, 97 
52 ibid. s, 97-98
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produceras ständigt nya dikotomier för att tillmötesgå förändrade samhälls betingelser.53 På 

grund av detta är genus aldrig något som är statiskt utan förändras över tid och rum. 

2.4 Genus som dikotomi

Synen på genus som något konstruerat samt den historiska genomgången vi presenterat i 

teorin producerar dikotomier mellan de biologiska kropparna, alltså motsatsförhållanden 

mellan det manliga och kvinnliga genuset vilka har genomsyrat det västerländska 

upplysningstänkandet. En forskare som har försökt sig på att systematisera och visa denna 

polarisering i det geografiska, institutionella och sociala rummet samt arbetsplats och familj 

och hur de positionerar de föreställningar vi har om genus mer konkret, är Linda McDowell i 

hennes bok ”Gender identitiy and place”. Detta presenterar hon i en binär tabell, som ser ut 

som följer: 

(Tabell 2.4.1)

The masculine The feminine

Offentligt Privat

Utomhus Inomhus  

Arbetet Hemmet

Arbete Fritid/Nöje

Produktion Konsumtion

Självständig Osjälvständig

Makt Brist på makt54

(vår översättning)

(Tabellen visar polariseringen av könen i det sociala och geografiska rummet.)55

De här egenskaperna, är som Mcdowell skisserar och schematiserar, generaliseringar hämtade 

från Storbritannien men något som hon menar de flesta av oss kan känna igen när vi 

positioneras i olika sociala sammanhang.56 En annan forskare, Geert Hofstede, försöker i sin 

bok Masculinity and Femininity göra en liknande binär framställning över de olikheter och 

skillnader som existerar mellan de olika könen. Tabellen som följer är en schematisering och 

studie som sträcker sig över 47 länder och det här ser Hofstede, som både en stryka och en 

svaghet, genom att man dels kan generalisera och se gemensamma drag för genus men 
                                                
53 Connell (1999) s, 101
54 Mcdowell (1999) s, 12
55 ibid. s, 12
56 ibid. s, 12
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samtidigt går mycket av det som är kulturellt, unikt och specifikt för olika länder och regioner 

förlorat.57

(Tabell 2.4.2)

Centrala skillnader mellan feminina och maskulina samhällen (vår översättning)58

Det feminina Det maskulina

Generella normer

De dominerande värderingarna De dominerande värdena i 

i samhället kretsar kring omvårdnad samhället kretsar kring 

av andra och bevaring det materiella, framsteg 

och framgång

Människor och varma relationer Människor och saker

är viktiga är viktiga

Alla förväntas vara blyga Männen förväntas vara

självsäkra, ambitiösa

och tuffa

Både män och kvinnor tillåts vara känsliga Kvinnor förväntas

och bry sig om relationer vara känsliga och bry sig 

om relationer

Sympati för de svaga Sympati för de starka

Det lilla och långsamma är vackert Det stora och snabba är

vackert

Sex och våld i media är tabu Sex och våld i tidningar och 

TV

Inom familjen

Både fäder och mödrar hanterar Fäder hanterar fakta och 

fakta och känslor mödrar känslor

Både flickor och pojkar tillåts gråta Flickor gråter, pojkar icke

men ingen av dem borde bråka Pojkar ska bråka när de

blir anfallna, flickor borde

inte bråka

                                                
57 Hofstede (1998) s, 18 
58 ibid. s, 16-17
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I skolan

Medelmåttig student är normen Toppstudent är normen

Att misslyckas i skolan är en smärre Misslyckande i skolan är 

olycka en katastrof

Vänlighet hos läraren uppskattas Smarta lärare uppskattas

Pojkar och flickor studerar samma Pojkar och flickor 

ämnen studerar olika ämnen

På arbetsplatsen

Arbeta för att kunna leva Männen lever för att 

arbeta

Chefer använder intuition Männen förväntas vara

och stävar efter samförstånd beslutsamma och själv-

säkra

Tyngdpunkt ligger på Lägger tyngdpunkten på

jämställdhet, solidaritet och rättvisa, ömsesidig tävling

kvalitet i arbetet och utförande

Man löser konflikter genom Man löser konflikter

att kompromissa och förhandla genom att låta ”bästa man 

vinna”

Inom allmänna idéer

Dominerande religioner lägger Dominanta religioner

tyngdpunkten på den komplementära lägger tyngdpunkten

synen på kön på mannen som den

privilegierade

Kvinnans frigörelse innebär att Kvinnans frigörelse

att män och kvinnor borde ta lika innebär att kvinnor borde

ansvar för hemmet och arbetet få tillträde till positioner

som hitintills ockuperats

av män

(Tabellen visar centrala föreställningar och värderingar mellan feminina och maskulina samhällen.)59

De här binära kategoriseringarna, maskulinitet och femininitet i samhället, är som Hofstede 

nämnde ovan väldigt generaliserande och kan inte sägas vara allmängiltiga och de kan skifta 

                                                
59 Hofstede (1998) s, 16-17
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mellan och inom olika kulturer. Däremot presenterar vi den här tabellen som ett resultat och 

en produkt av de föreställningar som skapats historiskt vid förhandling kring genus.

Angående hur den binära genusstrukturen representeras inom media vänder vi oss till van 

Zoonen som talar om att huvuduppgiften för feministisk medieforskning är att reda ut både de 

huvudsakliga och de alternativa meningarna av begreppet genus, som är inbäddade i media 

texter. Enligt van Zoonen har feministiska medieforskare en tendens att göra allmänna 

uttalanden vad det gäller medias representation av kvinnor, femininitet och genus. Hon säger 

vidare: ”According to feminists, the media created women as 1) wife, mother and 

housekeeper for men 2) a sex object used to sell products to men 3) a person trying to be 

beautiful for men.”60 Van Zoonen citerar även Franzwa som diskuterar television och de 

stereotypa, kvinnliga egenskaperna hon listar upp är att kvinnor framställs som svaga, sårbara, 

beroende, undergivna och konstanta sexobjekt.61 Att dessa feminina stereotyper genomsyrar 

media kan man antagligen härleda tillbaka till den historiska utveckling som genus 

genomgått, och som vår undersökning försöker se om den fortfarande återskapas.

                                                
60 van Zoonen (2004) s, 66
61 ibid. s, 66
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3 Metod

3.1 Kvalitativ innehållsanalys

Det finns två huvudinriktningar inom studerandet av det mediala utbudet – innehållsanalys 

och semiotik.62Enligt van Zoonen är innehållsanalysen ofta använd för att uppskatta de 

uppenbara karaktäristiska dragen gällande stora mängder av medialt utbud. Formellt är 

innehållsanalysen definierad som; ”en undersökningsteknik för den objektiva, 

systematiserande och kvantitative beskrivningen av det uppenbara innehållet i 

kommunikation.”63

Den kvalitativa innehållsanalysen bygger på en hermeneutisk tradition, där tolkning utgör 

grunden. Jostein Gripsrud menar i boken Mediekultur Mediesamhälle att vi aldrig kan förhålla 

oss objektiva när vi försöker förstå något utan vi har alltid en förförståelse kring hur vi tolkar 

det vi studerar. Han menar däremot inte att denna förförståelse bara är problematisk utan att 

det är en förutsättning för att vi ska kunna tolka något överhuvudtaget.64 Man måste således 

introducera ett annat begrepp från hermeneutiken ”självreflektion”, vilket innebär att man 

utför en medveten tolkningsprocess där man reflekterar över sina egna kulturella 

utgångspunkter men samtidigt försöker lyfta ut något mer än textens omedelbara och 

självklara budskap eller innehåll.65 Detta bottnar i en syn på tolkning som en helhet där 

förförståelsen och erfarenheter utgör en cirkel, den ”hermeneutiska cirkeln”.66 Den 

hermeneutiska cirkeln konkretiseras av Hans-George Gadamer, som var en tysk filosof och en 

anhängare av den  hermeneutiska femenologin och Gadamer bidrog till att utveckla den 

vidare, främst i hans kända verk Truth and method. Ett av Gadamers mest centrala begrepp är 

den hermenutiska cirkeln och den beskrivs så här i Terry Eagletons bok Literary Theory; An 

introduction: ”Individual features are intelligible in terms of the entire context and the entire 

context becomes intelligible through the individual features” 67 Det här betyder att, som en 

cirkel så är det en evigt pågående process, där helheten bara kan förstås genom delarna och 

delarna bara kan förstås genom helheten. Det viktiga för vår undersökning är att vi kan 

                                                
62 van Zoonen (2004) s, 67
63 ibid. s, 69
64 Gripsrud (2004) s, 171-172
65 ibid. s, 178
66 ibid. s,176
67 Eagleton (1996) s, 64
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kontextualisera det innehåll vi studerar utifrån våra egna erfarenheter, samtidigt som vi aldrig 

kan vara objektiva i förhållande till de tolkningar vi gör av vårt empiriska material.

För att specificera vad vi kommer att titta på använder vi oss åter av van Zoonen:

A range of distinctions such as medium type, genre, formats, target, audience etc. differently determine 

particular representation of gender and make valid generalizations in this area even less feasible.
68

Här menar van Zoonen att beroende på vilken typ utav medium det är, vilken genre det är, 

vilket format programmet har och vilken målgrupp programmet vänder sig till, så finns det ett 

stort utrymme i hur man talar om hur genus och hur det representeras olika i olika media och 

detta, menar Zoonen, försvårar försöken att göra giltiga generaliseringar inom detta område.

De frågor vi konkret kommer att ställa oss när vi tittar på utbildningsprogrammen är:

 Vilken typ av medium är det?

 Vilka genrer och format ingår texten i?

 Vilken målgrupp har programmen, publik?

 Vilken kontext är programmen tänkta att visas i?

 Vilka värderingar finns kring det maskulina och det feminina?

Fjärde frågan kan tänkas vara redan besvarad eftersom vi har beskrivit dem som 

utbildningsprogram, men i vårt fall handlar det dels om inköpta program som kanske inte vara 

tänkta att fungera som didaktiska läromedel.

För att besvara den sista frågan kring vilka värderingar som finns angående det maskulina och 

feminina har vi konstruerat ett analysschema. Detta analysschema grundar sig i stort på Geert 

Hofstedes och Mcdowells tabeller, där det maskulina och feminina kategoriseras i förhållande 

till det geografiska rummet och i anknytning till värderingar. Med hjälp av detta 

analysschema ska vi försöka se och tolka vårt empiriska material för att ge en struktur till vår 

kvalitativa undersökning och därmed kanske kunna underlätta en jämförelse mellan våra 

skilda analyser. Analysschemat ser ut som följer:

                                                
68 van Zoonen (2004) s, 67
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(Tabell 3.1.1) Analysschema

Skilda värderingar angående det feminina och maskulina mellan kvinnor och män i samhället.

Feminina Maskulina

1. De dominerande värderingarna De dominerande värdena i 

i samhället kretsar kring omvårdnad samhället kretsar kring 

av andra och bevaring det materiella, framsteg 

och framgång

2. Människor och varma relationer Människor och saker

är viktiga är viktiga

3. Sympati för de svaga Sympati för de starka

4. Alla förväntas vara blyga Männen förväntas vara

självsäkra, ambitiösa

och tuffa

5. Både fäder och mödrar hanterar Fäder hanterar fakta och 

fakta och känslor mödrar känslor

6. Pojkar och flickor studerar samma Pojkar och flickor 

ämnen studerar olika ämnen

7. Arbeta för att kunna leva Männen lever för att 

arbeta
8.Sex och våld i media är tabu Sex och våld i tidningar och 

TV

 9. Man löser konflikter genom Man löser konflikter

att kompromissa och förhandla genom att låta ”bästa man 

vinna”

10. De behövande borde hjälpas Man borde stödja de 

starka

Föreställningar kring det feminina och maskulina

11.Inomhus Utomhus  

12. Hemmet Arbetet

13. Brist på makt Makt

14. Osjälvständighet Självständighet
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4 Home Farm Twins

4.1 Presentation

Home Farm Twins heter det utbildningsprogram ifrån UR som jag har analyserat med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys, för att se hur genus representeras i programmet. Home Farm Twins

är en brittisk dramaserie vilken är baserad på böcker skrivna av Jenny Oldfield, en engelsk 

författarinna som har skrivit över 50 barnböcker. Serien är dramatiserad av Elly Brewer och är 

producerad i Storbritannien av produktionsbolaget BBC och i januari 1999 sändes det första 

avsnittet i England.69 Home Farm Twins har producerats i fyra säsonger och det blir närmare 

80 avsnitt. I Sverige har serien sänts ett flertal gånger både i SVT och i Barnkanalen, under 

åren 2003-2006, men dock inte alla fyra säsonger.70För att ge en inblick i vad Home Farm 

Twins är för typ av program och därmed förhoppningsvis underlätta för läsaren, presenteras 

här inledningsvis den grundläggande utformningen av ett avsnitt. Ett avsnitt är cirka 25 

minuter långt och det inleds med en signatur melodi, som dyker upp då och då även under 

avsnittens gång. Olika bilder ur olika avsnitt har klippts ihop och de åker förbi i rutan under 

tiden. Home Farm Twins faller inom ramen för dramagenren och de olika avsnitten börjar inte 

alltid på samma sätt utan det varierar. Serien utspelar sig på den engelska landsbygden i en 

liten by som heter Doveton och det är en väldigt lantlig miljö med bondgårdar, grusvägar och 

åkermarker, som skulle kunna sägas vara typiskt för engelska dramaserier. Serien handlar om 

de två tvillingsystrarna Helen och Hannah Moore. I det första avsnittet flyttar hela familjen

Moore från storstaden London, ut på landet, till byn Doveton. Sedan får man följa Helen och 

Hannas äventyr, vilka ofta består i, att ta hand om och rädda olika djur, runtom i den lokala 

landsbygden.71 Avsnitten kan ses separat även om handlingen i avsnitten uppskattas mest om 

man har sett föregående avsnitt och följt hela serien. Programmet riktar sig till en yngre 

publik i åldrarna 9-12 år och man får anta att det riktar sig främst till en kvinnlig publik, då 

huvudrollerna i serien är två tjejer i 12-års åldern som är ute på olika äventyr.

Jag har valt att titta på tio olika avsnitt men har bara djup analyserat sex utav 

dem och dessa sex representerar de avsnitt där jag har upplevt att jag hittat mest av värde för 

att analysen ska bli så fruktbar som möjligt. Jag har ytterligare begränsat mig genom att välja 

ut sex olika karaktärer att titta närmare på även om jag kommer, vid några tillfällen, nämna 
                                                
69> http://www.jennyoldfield.com/books/farm/tv.htm<, > http://www.tv.com/home-farm 
twins/show/24049/summary.html < (20071212) 
70 www.ur.se (20071212)
71 http://www.tv.com/home-farm-twins/show/24049/summary.html (20071212)
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andra karaktärer. De utvalda karaktärerna är: Hanna och Helen vilka är huvudpersonerna och 

de som serien handlar mest om. Mary, tvillingarnas mamma, som är känd för sina kakor som 

hon säljer från Curlew Cafe, vilket är det företag hon startade upp efter flytten till Doveton.

David, tvillingarnas pappa, arbetar som fotograf och fotograferar viltliv och studerar djur men 

i och med flytten ut till landet och Home Farm, upplever han en ihållande torka på arbete. 

Sam från Crackpot Farm är en kille som tjejerna inleder en långvarig vänskap med och han är 

ofta med på de äventyr som tjejerna ger sig ut på. Fred, Sams farfar, är lantbrukare och har 

även massa olika djur såsom grisar, getter och får. 

4.2 Analys av karaktärerna

Inledningsvis tänkte jag också presentera den beskrivningen av huvudkaraktärerna i serien 

som finns att läsa på en brittisk webbplats som heter tv.com:

Hannah (Polly Duniam) is a dreamer and an idealist - much more 'girly' than her tomboy sister Helen 

(Sophie Duniam), who is more outspoken, daring and sarcastic. The girls quickly got to know the 

locals and began a long-term friendship with Sam (Ben Evans) from Crackpot Farm who teased them 

for being 'townies' but still loved to join in their adventures but Sam had dreams elsewhere and 

dropped a bombshell on the twins during Season 3 by announcing he was to leave Doveton. The twins' 

mum, Mary (Jacquetta May) is famous for making cakes at the Curlew Cafe which is the business she 

started up after moving to Doveton, while her husband David (Martin Ball) is a wildlife photographer 

and studies animals.72

Redan i den här beskrivningen av tvillingarna kan vi urskilja relativt tydliga genusmönster. 

Hanna beskrivs som en drömmare och en idealist, hon sägs vara mycket mera ”tjejig” än 

hennes ”pojkaktiga” syster Helen, som är mycket mera frispråkig, vågad och sarkastisk. Här 

har man beskrivit olika egenskaper tvillingarna har och klassat dem som mer manliga eller 

mer kvinnliga, i motsats till varandra. Här menar de att egenskaper såsom att vara en 

drömmare är typiskt tjejigt och att vara frispråkig och vågad är typiskt manliga egenskaper 

och beteendemönster. Hirdman talar, som tidigare nämnts, om dessa dikotomier alltså motsats 

förhållandena73 och hon menar att man definieras utifrån det man inte är, så om att vara vågad 

och modig anses manligt, att det är något som män är, då tilldelas kvinnorna automatiskt en

roll att vara försiktigare och fega/rädda till skillnad ifrån männen. 

                                                
72

http://www.tv.com/home-farm-twins/show/24049/summary.html (20071212)
73 Hirdman 2004 s, 36
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Även i beskrivningen av mamman och pappan märker jag av de olika genusrollerna, då 

mammans jobb består av att baka kakor och stå i köket och jobba på kafé, medan pappan har 

det äventyrliga och lite farligare jobbet, som naturfotograf. Som Linda Mcdowell talar om och 

visar på i sin tabell så spelar de yrken män och kvinnor roll, i upprätthållandet av genus och 

som även går att utläsa ur det analysschema som vi sammanställt74, att kvinnor ofta är i 

hemmet och mannen ute i världen och detta stämmer då in ganska bra på föräldrarna i Home 

Farm Twins om man tittar på vad de har för yrken och drar slutsatser utifrån det. Om man 

bortser ifrån deras arbeten och istället tittar på uppdelningen av hushållsarbetet eller ansvar 

för ekonomin så stämmer inte dessa kategoriseringar längre, då mamman och pappan delar 

upp ansvaret för hemmet och även för ekonomin. Dessa slutsatser kan jag dra efter att ha sett 

åtskilliga exempel på detta vilket ett kan vara i avsnitt 10 när de tillsammans sätter sig ner för 

att gå igenom ekonomin75. Det är då de inser att Davids arbetslöshet kommer att betyda att de 

får göra nerskärningar i deras utgifter för att familjen ska gå runt. De bestämmer att de 

tillsammans ska prata med tjejerna om att de kanske inte kan behålla alla de djur de har 

skaffat sig, ett svårt men ett gemensamt taget beslut. 

Detta kan dock ifrågasättas vid ett tillfälle då Mary påpekar för David - när han är arbetslös 

och sitter i köket och inte gör någonting - att han kanske skulle kunna hjälpa till. Vilket 

antyder att han inte alltid gör det utan måste påminnas om det, att det inte är någon 

självklarhet och att hon kanske i vanliga fall inte kräver det när han arbetar. Men nu när han 

ändå bara är hemma kan han göra det men annars är det hon som tar hand om hemmet även 

om hon också arbetar heltid. Detta får man aldrig något riktigt svar på men jag tolkar det som 

om att det är en engångsföreteelse att hon får säga till honom och att han endast är så 

tankspridd på grund utav den annorlunda och stressande situation han befinner sig i, att vara 

arbetslös. 

För att återgå till beskrivningen ovan av tvillingarna upplever jag inte att de är 

så olika och att den ena är mycket mera tjejig än den andra. Ibland kan man dock urskönja en 

viss nyansering i deras beteende, att Helen är lite modigare än Hanna i vissa avseenden. Två 

olika exempel på detta kan vara när de ska till den läskiga damens gård och leta efter det 

försvunna fåret Suzy. Hanna vill dra sig ur men Helen är fast besluten att ge sig av, med eller 

utan sin syster och det slutar med att de båda repar mod och ger sig ut. 

Vid ett annat tillfälle, när de ska leta efter de två killingarna som sprungit bort och det börjar 

bli sent och Helen är på väg in i skogen säger Hanna: 

                                                
74 Tabell 3.1.1
75 Se denna dialog ur avsnitt 10, sidan 35



28

”We will never be able to find them in there Hen”

”Of course we will”

“Even if we did we probably won’t be able to catch them anyway. 

Come on let’s go home and get Dad to help us”

“If we turn back now we will have lost track of them completely. 

You go if you want to; I’m not ready to give up yet”

Här är det ganska tydligt att det är Helen som är den mer självständiga och självsäkra av de 

båda systrarna, Hanna vill springa hem och hämta pappan till hjälp medan Helen tror att de 

klarar sig själva och inte behöver någon hjälp. Första frågan att ställa sig blir väl varför är det 

just pappan de ska hem och hämta till hjälp och inte mamman, är han alltid det självklara 

valet när de behöver hjälp med något eller var det just den här situationen som gjorde att de 

trodde att han var bättre lämpad för uppgiften? 

Samtidigt som Helen går emot stereotypen för hur en tjej ska vara och uppföra 

sig, när hon beskrivs och framställs som lite pojkaktig i sitt beteende, förstärker det ändå 

polariseringen könen emellan och olika egenskaper som tillskrivs de båda könen och 

kategoriseringarna av manligt och kvinnligt blir ännu tydligare. Den utav dem båda som är 

modigare än den andra, är den som inte klassas som typiskt tjejig utan mer som pojkaktig och 

den som är typiskt tjejig är fegare, detta bidar i sin tur till att köns stereotyperna förstärks än 

mer, att tjejer är fegare och killar är modigare, även om det i detta fall handlar om två tjejer. 

De mäts på så sätt alltid efter mannens måttstock, de är mer eller mindre manliga på en skala 

och desto mindre manliga de är, desto sämre. Denna skala av manlighet talar Hirdman om i 

början av sin bok, som vi redogjorde för i teoridelen, när hon beskriver genus utifrån ett 

historiskt perspektiv. Hon skriver att tidigare i antikens Grekland sågs kvinnan mer eller 

mindre som en ofullständig man, en sämre sort av det manliga könet och detta betonade i sin 

tur egentligen en likhet mellan könen snarare än en olikhet, då kvinnan ansågs vara en 

variation på den manliga skalan.

4.3 Avsnitt 1

I början av detta avsnitt när de precis anländer till farmen är det första jag tänker på att det är 

mamman som kör bilen och pappan som läser kartan, inte tvärtom, och detta skulle kunna 

sägas gå emot det som anses vara det typiska för en mammas och pappas roller i en familj. 

Männens överlägsenhet över kvinnan som Hirdman diskuterar, genomsyrar många olika 
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områden i dagens samhälle och bilkörning kan vara en utav dessa där mannen anses vara 

bättre än kvinnor. Detta kan höra ihop med att det brukar vara mannen som har kontrollen och 

”styr”, vilket kan kopplas till det som Hirdman säger om de manliga respektive de kvinnliga 

egenskaperna, hon citerar här ett vittnesmål från 1800-talet: ” vad mannen måste vara 

överlägsen kvinnan uti var i första hand kraft, mod, sinnesnärvaro, skarpsinnighet och 

beslutsamhet”76  Detta stämmer alltså inte speciellt väl in på hur förhållandena ser ut i Home 

Farm Twins då makten verkar vara jämt fördelad mellan de båda föräldrarna. Ibland kan det 

dock verka som om att det är mamman i familjen som har mer att säga till om än pappan, för 

det tas aldrig några beslut utan att mamman godkänt dem, medan mamman kan fatta beslut 

utan att rådfråga pappan. Ett exempel på detta kan vara när tvillingarna tycker att de ska starta 

upp ett ”bed and breakfast” för att få in mer pengar, då pappan varit arbetslös en längre tid. 

David är helt såld på tjejernas idé och tycker absolut att de ska driva ett ”bed and breakfast” i 

hemmet. Mary är till en början lite skeptisk till idén och påpekar för de andra 

familjemedlemmarna att hon faktiskt inte godkänt förslaget ännu, men sedan efter lite 

övertalning ifrån de andra går hon med på att göra ett försök. Hade hon sagt nej  hade det inte 

blivit något ”bed and breakfast” och det kan tyda på att hon har mest makt och mest att säga 

till om i fråga om beslut som rör familjen77. 

Detta går även att koppla till vad vi visar i vårt analysschema, och som 

Mcdowell har tagit upp i sin tabell, kring motsatsparen självständig och osjälvständig, makt 

och brist på makt78. Att inte ha kontroll över bilen är att ha brist på makt och har man brist på 

makt resulterar det ofta i osjälvständighet. Att det är Mary som kör bilen och även det faktum 

att hon har sitt eget café, ett eget företag med egen inkomst, vilket gör att hon inte är 

ekonomiskt beroende av David, visar på hennes självständighet. Detta kan tolkas som om att 

det i Home Farm Twins är kvinnan som har makten i familjen och att det är hon som 

bestämmer och inte mannen, vilket går emot de traditionella genusmönstren, om det nu 

nödvändigtvis måste vara så att det är en utav dem som har ”makten” och att inte båda kan ha 

gemensam bestämmande rätt gällande familjen. Detta tycker i och för sig jag att de har i de 

flesta situationer som uppstår i serien då de ska besluta om olika saker gällande hela familjen 

och även kring ekonomiska frågor, som exklusivt egentligen tillhört mannen, då han har varit 

ensam försörjare av familjen och tagit hand om det mer praktiska medan kvinnan har tagit 

hand om familjen och det mer känslomässiga bitarna, vilket Montagu talar om. Hon menar, 

                                                
76 Hirdman 2004 s 51
77 Se denna dialog ur avsnitt 10, sidan 35
78 (tabell 3.1.1)
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som tidigare nämnts, att detta har sin grund i de biologiska skillnaderna mellan könen eller 

snarare på det sätt de har tolkats och att kvinnorna tvingas de leva ett mer stillsamt liv än 

männen, på grund utav att de föder barn och då är det männens uppgift att jaga och samla 

mat79 vilket då återigen kan kopplas till vårt analysschema80, där delar ur Mcdowells tabell 

finns med som visar på produkten av detta, att männen är utanför hemmet och kvinnan i 

hemmet.81

4.4 Avsnitt 2

I detta avsnitt tänker Sams farfar Fred låta en liten griskulting dö när han inte kan ta för sig 

och äta ifrån mamman och han blir svagare än de andra kultingarna. Farfar Fred menar att det 

är naturens gång och att sådant är livet.

”That one is not getting any milk”

“Yeah, it’s always one drunk in the little”

“Can’t we do anything to help it?”

“Best leave it well alone”

“But it doesn’t get any food”

“That’s nature’s way, we will just have to wait and see what happens”82

Tvillingarna tycker att det är förfärligt att han ska avlivas bara för att han är lite svagare än de 

andra kultingarna så de frågar Fred om de får ta hand om grisen och mata honom. Här visas 

tydliga skillnader mellan det manliga och kvinnliga egenskaperna, som illustrerats i Hofstedes 

tabell, där det under det feminina står att ”De dominerande värderingarna i samhället 

kretsar kring omvårdnad av andra och bevaring” och även ”Sympati för de svaga” och 

under det maskulina står ”Sympati för de starka” och det porträtteras tydligt i serien i 

exemplet ovan.

                                                
79 Montagu (1955) s, 17
80 Tabell 3.1.1
81 ibid.
82 Home Farm Twins (2003.) Avsnitt 2. SVT Barnkanalen 17 december (DVD:filmfil mpeg)



31

4.5 Avsnitt 4

Ett exempel på när Helen och Hanna följer den stereotypiska ramen för kvinnligt beteende 

kan vara ur avsnitt nummer fyra då Hanna får svårt att andas och de upptäcker att hon är 

allergisk mot katter. På grund utav detta måste de lämna tillbaka de båda katterna, Socks och 

Sheba, till den gamla tanten Lucy Colton som de fått katterna ifrån i ett tidigare avsnitt. 

Tjejerna ser väldigt ledsna ut och gråter, när de lämnar över kattungarna, vilket visar deras 

känslighet och sårbarhet och de spelas även sorgsen musik för att förstärka det hela. De 

försöker även senare att muntra upp varandra vilket tyder på omtänksamhet. 

Ett annat väldigt tydligt exempel kan också hämtas ur avsnitt fyra, då det visar sig att pojken 

Sam och hans farfars svarta får Lucy, fortfarande är spårlöst försvunnet, och Hanna och Helen 

träffar på pojken och hans farfar när de är ute och rider. Sam och hans farfar misstänker att 

fåret har blivit stulet, de har letat överallt och nu tänker han ge sig ut och försöka hitta henne 

själv. Såhär lyder konversationen:

” I’m going out to night when it gets dark maybe I can catch them red-handed” 

 “Can we help?”

“With what?! In the middle of the night? You would never be brave enough”

“Yes we would!”

“No, you wouldn’t, you’re girls”

“So?”83

Här förmedlas en tydligt stereotyp bild av kvinnan som någon som är räddare och inte lika 

modig som en kille, till publiken/tittarna. Detta kan kopplas till vad Montagu säger om de 

manliga och kvinnliga egenskaperna84, hon menar, som tidigare nämnts att män är de som är 

modiga och de som är beskyddare av allt som är svagare än de själva, då även kvinnan och att 

kvinnorna är svaga och i behov av männens beskydd.

Efter förgående konversation slutar scenen och i nästföljande scen är det natt 

och en uggla hoar vilket inger en läskig stämning. Tvillingarna har ställt klockan och den 

ringer klockan två på natten. Helen väcker Hanna men hon är trött och vill inte följa med, men 

Helen tänker ändå gå utan henne, det slutar med att Hanna också följer med. Här visas olika 

sidor hos tvillingarna upp och Hanna respresenterar den mer kvinnliga utav de båda, som är 

fegare än sin syster Helen, som i denna scen representerar det mer manliga, hon är modig och 

                                                
83 Home Farm Twins (2003.) Avsnitt 4. SVT Barnkanalen 19 december (DVD:filmfil mpeg)
84 Montagu (1955) s, 17,19
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tänker absolut ge sig ut mitt i natten på detta äventyr. Senare möter de upp pojken Sam och 

det är kallt ute, vilket tjejerna klagar över. Plötsligt hörs ett ljud och pojken ser rädd ut och 

säger:

”What was that?”  då svarar en av tvillingarna: ”It was just an owl, silly”85

Här har de till skillnad från det förra exemplet vänt på rollerna och nu är det killen som är den 

med de mer kvinnliga dragen, det är han som blir skrämd av den hoande ugglan istället för 

tvillingarna och de är dem som istället får påpeka att han är “silly”, vilket antyder att det är de 

som är modiga och orädda. De har med sig sin hund Speckles, som springer in på den läskiga 

kvinnans gård, vilka de misstänker är den som har stulit fåret, och de smyger in för att leta 

efter honom. De är läskig musik men tjejerna är modiga och vågar sig in i mörkret. Lite 

senare blir de tagna på bar gärning och de får utegångsförbud av sin mamma för att de varit 

ute och ränt på natten. Pojken kommer över när mamman åkt iväg för att höra om tjejerna ska 

med tillbaka till kvinnans gård och rädda Speckles:

”Are you coming or what?”

“I think the….is really weird”

“You’re just scared”

“No, we’re not!

“Typical girls”86

Här har vi återigen en utav dessa stereotyper för kvinnan att de ska vara fegare än killar och 

att det är typiskt tjejer. Men eftersom att tjejerna visar att han har fel, att de inte är fega, 

genom att de följer med honom, tyder på att de går emot stereotypen som målats upp av den 

tidigare konversationen och då är frågan reproducerar detta då genus eller inte? Pojken lämnar 

rummet med en suck och tjejerna följer med och de cyklar tillbaka till gården. Kvinnan som 

äger gården är en karaktär som är väldigt ful och manhaftig, detta baseras främst på hennes 

utseende men även hennes sätt att föra sig och prata. 

När de hittar Speckles och undrar om de kan behålla honom frågar de inte bara pappan utan 

även mamman, vilket tyder på att det inte är bara pappan som ensam tar alla beslut utan 

makten är jämnt fördelad i hemmet. Detta strider mot den typiska hierarkiska genusordningen 

i familjen vilket man även kan avläsa i vårt egna analysschema, där några utav Hofstedes 

kategoriseringar påträffas87.

                                                
85 Home Farm Twins (2003.) Avsnitt 4. SVT Barnkanalen 19 december (DVD:filmfil mpeg)
86 ibid.
87 Tabell 3.1.1
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Vid ett tillfälle i avsnitt fyra säger mamman till sina döttrar att de måste vara snälla när 

pappan är borta, då det är mer för mamman att hålla rätt på. Detta skulle kunna tolkas som om 

att mamman inte skulle klara av att ta hand om allt själv utan att allt ramlar ihop om inte 

pappan är där. Naturligtvis skulle det nödvändigtvis inte behöva vara så att detta ska härledas 

till att de är man och kvinna, utan kanske snarare till att det blir svårare och jobbigare att ta 

hand om familjen och hushållet, bara för att man är en och inte två, och detta inte har 

någonting att göra med könen, alltså att om det är mamman eller pappan som är borta har 

ingen egentlig betydelse.

I analysschemat88 under Det maskulina finns det en punkt som lyder som 

följande: ”Pojkar ska bråka när de blir anfallna, flickor borde inte bråka”, detta stämmer 

bra in på hur det är i Home Farm Twins, flickorna ska inte ska bråka och om de gör de får det 

konsekvenser. Trots detta går tvillingarna ofta emot detta och i nästan varje avsnitt gör de 

något de inte får eller bråkar med några vuxna eller något annat, vilket tjejer inte borde göra 

enligt den stereotypa bilden av hur en tjej ska vara och uppföra sig. Ett exempel på detta kan 

vara när de har utgångsförbud och ändå ger sig ut på äventyr när mamman inte är hemma, för 

att hon är och hämtar upp David från flygplatsen.  Genom att göra detta går de emot den 

stereotypen och den kategoriseringen av hur tjejer och killar ska vara inom familjen och 

därmed återskapas inte just detta beskrivna genus mönstret i just det avsnittet.  

4.6 Avsnitt 6

I början på avsnitt sex så ringer väckarklockan och tvillingarna stiger upp. De ska få skjuts 

med pappan till skolan och de hoppar in i bilen. Mamman ropar efter dem att de har glömt 

sina lunchboxar och pappan springer för att hämta dem. Sedan står mamman på trappan i 

förkläde och vinkar av pappan och tvillingarna när de kör iväg och detta skulle kunna tolkas 

som om att mamman är den som är i hemmet och pappan är den som är utanför hemmet, 

vilket även kan kopplas till vårt analysschema89

Ett exempel ur serien som stämmer överens med det som vi visar vårt 

analysschema90. Är att mannen bryr sig om mer materiella saker och att kvinnan bryr sig mer 

om känslor och så vidare, kan vara när pappan inte har fått ett fotograf jobb som han sökt. 

Han beklagar sig och säger att de har ont om pengar nu eftersom de måste laga bilen som 

                                                
88 Tabell 3.1.1
89 ibid.
90 ibid.
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tidigare gått sönder på grund utav att de nästan krockat med en annan bil och kört av vägen. 

Mamman understryker att det viktigaste är att ingen har blivit skadad i olyckan. Pappan 

sager:” I know you’re right, it’s just so unfair!” Mamman är tröstande och säger “It will be 

fine love, honestly it will”91

4.7 Avsnitt 9

Fred har en get som ska föda och han ska förlösa killingarna och tvillingarna är där. Den ena, 

Hanna, håller för ögonen och Helen tittar och säger ”You´re missig everything”92

Detta skulle kunna tolkas som om att Hanna är känsligare än sin syster Helen och eftersom att 

känslighet ofta klassas som ett typiskt kvinnodrag, resulterar det i att Hanna återigen 

framställs som den ”tjejiga” utav de båda tvillingarna. När killingarna har fötts tycker tjejerna 

att de ska namnges, men Fred säger att eftersom de inte är några husdjur så behöver de inga 

namn. Detta skulle kunna tolkas som om att Fred är mindre känslig och att de nya killingarna 

bara betyder mera pengar för honom i slut ändan men för tjejerna så betyder de något mer och 

därför vill de ha namn på djuren. En koppling till analysschemat93 är här möjlig, där man 

under maskulinitets spalten kan avläsa att ”De dominerande värdena i samhället kretsar 

kring det materiella, framsteg och framgång” och detta skulle då kunna sägas passa in på 

Freds karaktär. 

I detta avsnitt finns det ett exempel som går emot det jag sa i avsnitt ett, om att 

det är mamman som har makten i familjen. Då Helen och Hanna är försvunna och David 

säger till Mary: ”They left nearly an hour ago! Fred is going to give me a hand looking for 

them. You stay here in case they come back”94. I detta exempel tar pappan kommandot och 

delar ut uppgifter och bestämmer att han ska gå ut och leta och mamman ska stanna hemma. 

Detta kan tolkas som om att McDowells tabell stämmer, som säger att kvinnor är hemma och 

männen är utanför hemmet och likaså att mannen har makt och kvinnan har brist på makt.95

Hirdmans citat som nämns ovan, kan i detta fall användas för att stryka istället för att 

motsäga, som säger att mannen är handlingskraftig, modig och beslutsam. Pappan tar här 

ganska omgående kommandot i situationen och mamman har inte mycket att säga till om i 

frågan, utan hon gör som David säger.

                                                
91 Home Farm Twins (2003.) Avsnitt 6. SVT Barnkanalen 23 december (DVD:filmfil mpeg)
92 ibid.
93 Tabell 3.2.1
94 Home Farm Twins (2003.) Avsnitt 9. SVT Barnkanalen 26 december (DVD:filmfil mpeg)
95 Tabell 3.2.1
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4.8 Avsnitt 10

Mary är i det här avsnittet ledsen för att hennes café inte kommer kunna ha öppet på grund 

utav att de inte kommer att ha någon tillgång till vatten under en längre period.

”David I’m going to loose all my summer trade”

 “They can’t do this!” 

“Just when I thought it couldn’t get any worse, we should never have moved to the country (...) Do 

you think we made a mistake coming here?”

“Moving to Home Farm was the best thing that has happened to this family. We are gonna find a 

way out of this, you shall see”96

De bestämmer sig för att prata med tjejerna om hur situationen ser ut för familjen

”Your mother and I have been looking at some sums and it looks pretty bad. We don´t think 

we will be able to afford all the animals”97 Både mamman och pappan hjälps åt med 

ekonomin och det är inte bara pappan som sköter pengarna och inte heller endast han som 

tjänar pengarna, utan snarare är det endast mamman som för tillfället står för familjens 

inkomst och är försörjare. Lite senare säger Hanna: 

”I have just had the most brilliant brainwave ever. 

It’s the best idea anyone has ever had (…) Home Farm Bed and Breakfast!!!”

‘”What”

“We can have people to stay and charge them, we got lots of room”

“Well…it’s a good thought...”

“A good thought? It’s an amazing thought!!”

“But David?”

“It could just work”

“But David”

“We could run a B and B, it could be so simple!”

“David!!! I haven’t got time to run a bed and breakfast”

“No, but I have, I have got the time. This will be my bed and

 breakfast and you will help me girls, wont you?”

“Yeah”

“Hold on a minute, I haven’t agreed to this”

“Oh mum”

“I really think we can make a go at this Mary and I promise 

                                                
96 Home Farm Twins (2003.) Avsnitt 10. SVT Barnkanalen 29 december (DVD:filmfil mpeg)
97 ibid.
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you I will do everything, absolutely everything.”98

Denna konversation visar på att även pappan tror sig klara av sysslor såsom att driva ett bed 

and breakfast som kanske egentligen som skulle kunna ses som ett kvinnogöra. Han börjar 

hänga upp gardiner och liknande och detta är inte typiskt för den manliga stereotypen. 

Däremot anledningen till att han gör det är för att driva in pengar till familjen och att han får 

säga att det är hans ”bed and breakfast”, får han på så sätt makt och även en chefs position. 

Han får bestämma över och driva företaget själv och det kan anses vara manligt. Det faktum 

att för att få genomföra idén måste mamman ge sitt godkännande, bevisar bara det jag tidigare 

nämnt att de tar alla beslut gällande familjen gemensamt och att mamman nästan har mest att 

säga till om i olika frågor, mannen sitter absolut inte på all makten, långt ifrån.

En tydlig stereotypiskt kvinnlig egenskap som är genomgående genom hela 

serien är tvillingarnas omvårdande sida. De vill ta hand om alla djur de hittar, hjälpa dem om 

de skadat sig och mata dem och så vidare. Detta anses vara ett typiskt kvinnligt drag med 

anknytning till moderskänslor. Detta kan jag direkt koppla till det tidigare nämnda 

analysschemat99, där man tydligt kan avläsa att kvinnor ska agera moderligt och vårda andra: 

”De dominerande värderingarna i samhället kretsar kring omvårdnad av andra och 

bevaring” och även ”Sympati för de svaga” som också är ett ständigt återkommande inslag i 

de olika avsnitten. De är ofta tvillingarna utbrister ”oh poor him”eller ”oh poor her” gällande 

olika djur, till exempel åsnan Stevie som är väldigt bråkig och som ingen tycker om förutom 

tvillingarna, som är fast beslutna att det enda som Stevie behöver är någon som älskar och 

bryr sig om honom. Tvärtemot det kvinnliga ska det manliga värderingarna enligt tabellen, i 

analysschemat100, kretsa kring ”det materiella, framsteg och framgång”  och med detta kan 

då menas att om en kille hittar ett skadat djur behöver han nödvändigtvis inte bry sig om det, 

än mindre vilja ta hand om djuret. 

                                                
98 Home Farm Twins (2003.) Avsnitt 10. SVT Barnkanalen 29 december (DVD:filmfil mpeg)
99 Tabell 3.2.1
100 ibid.
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4.9 Sammanfattning av analysresultat 

Det är lite av ett tema och en röd tråd i serien att familjen bor på Home Farm och att 

tvillingarna hittar olika djur de räddar, tar hand om och som de vill behålla som husdjur. Efter 

tio avsnitt har de en gris, en hund, två katter och en häst men det är som sagt inte frågan om 

att dessa djur ska vara något annat än tjejernas husdjur och vänner. Några av de egenskaper 

som tvillingarna genomgående visar upp när de ska rädda alla dessa djur, är närande, 

omvårdande och omtänksamhet. Dessa är alla stereotypa kvinnliga egenskaper och då 

tvillingarna ofta visar upp dessa, kan man då tänka sig att de reproducerar genus. Däremot 

visar de även upp andra karaktärsdrag som enligt Hirdman och Hofstede, vilka finns 

presenterade i vårt analysschema, som inte kan sägas vara typiskt kvinnliga, till exempel mod 

och uthållighet, dessa stereotyper ses i vanliga fall som manliga egenskaper. 

Det manliga och kvinnliga är hela tiden satt i motsats till varandra, i det som Hirdman kallar 

för dikotomier, alltså det kvinnan inte är definierar det som mannen är och tvärtom, alltså om 

mannen är modig, då är kvinnan inte modig. Det finns inget mellanskikt eller något neutralt, 

när det kommer till manligt och kvinnligt, utan snarare är det så att det är en varierande grad, 

mer eller mindre kvinnligt eller manligt, man kan således tänka sig en skala där kvinnan mäts 

efter mannens norm i skiftande utsträckning.

För att sammanfatta hur de feminina karaktärerna framställs så skulle jag vilja 

påstå att det inte är någon entydig bild av kvinnan som framställs utan den är ganska 

skiftande. Å ena sidan är tvillingarna känsliga, moderliga, omvårdande och omtänksamma, 

vilket ofta kategoriseras som typiska egenskaper tillskrivna det kvinnliga könet och å andra 

sidan är de också modiga, bråkiga, olydiga och självständiga vilket klassificeras som 

stereotypt manliga beteendemönster och egenskaper. Det finns dock en tydlig och ganska 

direkt koppling till genus i serien och det är att Helen framställs som pojkaktig och Hanna 

som mera tjejig. Detta är ett ganska vanligt fenomen inom media och tv då en sådan pojkaktig 

tjej brukar kallas för ”tomboy”. Ofta framställs det också som att det är något fel på en flicka 

som är pojkaktig och uppför sig mera manligt , eftersom att hon som flicka ska bete sig som 

en och inte gilla att leka med bilar eller att vara ute och bli smutsig, utan istället ska hon gilla 

att leka med dockor och klä sig i fina klänningar. I Home Farm Twins framställs det snarare 

som om att det är mer negativt att vara feg och rädd som Hanna och att det är Helen som är 

den verkliga förebilden för att hon vågar och är modig, alltså framställs hon som om att det är 

bättre att ha de kvaliteter som en man har, istället för de som en kvinna ska ha. Detta kan ses 

som reproducerande och förstärkande av olikheterna könen emellan. Samtidigt som man då 
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kan tycka att det är själva kategoriseringen i sig de är fel på, det är väl klart att en tjej ska vara 

modig och självständig och inte behöva ses som pojkaktig för det. Istället skulle man ta bort 

den stämpeln som kategoriserar in kvinnor som fega och istället lyfta fram att det är bra om 

killar är känsliga och så vidare utan att det behöver betyda att de är tjejiga och om det nu 

skulle betyda det, varför skulle det behöva vara något negativt? 

I analysschemat101 vad det gäller Det feminina så går det  som sagt att utläsa att:

”De dominerande värderingarna i samhället kretsar kring omvårdnad av andra och 

bevaring” och detta passar väldigt tydligt in på Home Farm Twins då det kan sägas vara 

seriens huvudtema, att tjejerna räddar och tar hand om och hjälper olika djur. Under Det 

maskulina står det istället att: ”De dominerande värdena i samhället kretsar kring det 

materiella, framsteg och framgång” och detta stämmer in i alla fall på Sams farfar, en 

karaktär som dyker upp då och då i serien. Fred är en typisk manskaraktär med en hård attityd 

och en stereotypt manlig jargong i allt han gör och även i det han säger. I ett utav avsnittet 

bryr han sig bara om att hans får är borta för att hon kostar pengar och att han förlorar pengar 

likaså om ett djur är svagt, låter han det dö istället för att försöka att rädda det. Tvillingarna 

ställs i kontrast till den här karaktären genom att deras värderingar ser olika ut. Sams karaktär, 

en utav tvillingarnas närmaste vänner, ska ofta framstå som tuff och självsäker, han hånar och 

retar ofta tvillingarna. Han är ofta med när tvillingarna är ute på äventyr och då ska han vara 

modig och orädd men vid ett tillfälle får man se en annan sida av Sam, när han blir rädd för en 

uggla och tvillingarna tycker att han är löjlig. Sam syns dock sällan till i andra sammanhang 

än de tillfällen då de är ute på äventyr. 

Under det maskulina i analysschemat står det att läsa att ”Människor och saker 

är viktiga”102 och även att männen förväntas vara självsäkra, ambitiösa och tuffa vilket 

stämmer bra in på både Sam och hans farfar Fred. Mot de här två ganska klassiska 

karaktärerna kan man ställa David, tvillingarnas pappa. David är ingen stereotyp man eller 

pappa och detta finns det mängder med exempel på, ett kan vara att han är arbetslös och låter 

Mary försörja familjen. Han tar inte heller alla beslut gällande familjen ensam utan detta görs 

i samtycke med Mary i de flesta fallen, ett undantag var i en kris situation då han tog 

kommandot och bestämde vilka åtgärder som skulle vidtas. Han ska även börja bedriva ett 

Bed and Breakfast vilket tyder på att han kommer att ha en massa hushållssysslor att göra 

såsom bädda sängar, laga frukost och diska, vilket inte stämmer överens med den manliga 

stereotypen. Under det feminina som motsats står det att ”Kvinnor förväntas vara känsliga 

                                                
101 Tabell 3.2.1
102 ibid.
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och bry sig om relationer och att ha sympati för de svaga”103 vilket stämmer väldigt bra in 

på hur tvillingarna för något som tjejerna verkligen har är sympati för de svaga vilket 

framhävs i nästan alla avsnitt, då de hittar nåt djur de tycker synd om och vill ta hand om. 

Detta stämmer även in på deras mamma Mary även om hon inte har en stereotyp mamma roll 

och det inom familjen inte är någon självklarhet att det är hon som ska göra allt hushålls 

arbete, utan det är jämt fördelat mellan alla familjemedlemmar. Hon har sin egen firma vilket 

tyder på självständighet och ekonomiskt oberoende och pengar innebär makt och även om 

företagsamheten består av att driva ett café vilket kan anses vara ett typiskt kvinnligt yrke, 

anser jag ändå att hon inte kan klassas enligt stereotypen av en mamma vilken är 

osjälvständig, har brist på makt och som är beroende av mannen för försörjning och beskydd.

Efter att jag har studerat 10 avsnitt ur Home Farm Twins serien med ett genus 

kritiskt öga med Hirdmans teorier i ryggen och även de olika tabellerna ifrån Hofstede och 

McDowell i vårat sammanställda analysschema, har jag kommit fram till att det finns ett visst 

utrymme för tittarna/eleverna till alternativa synsätt på genus. Även om det finns inslag av 

typiskt manliga och kvinnliga egenskaper hos de olika karaktärerna, som kan anses 

reproducera genus, finns det fortfarande möjlighet till en alternativ tolkning. Då programmet 

främst riktar sig till unga tjejer kan dock dess användbarhet inom skolan och i 

undervisningssyfte problematiseras. Även om serien fungerar som underhållning och även 

uppmuntrande vad det gäller intresse för det engelska språket så känns det alldeles för riktat 

till en viss typ av målgrupp för att fungera för både tjejer och killar. Därmed inte sagt att killar 

inte kan gilla Home Farm Twins bara för att det handlar om två tjejer som räddar djur men det 

bästa vore nog om man har ett program som tilltalar ”pojkar och flickor” bättre.

                                                
103 Tabell 3.2.1
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5 Rena rama forntiden

5.1 Presentation

”Rena rama forntiden visar på likheter och skillnader mellan då och nu, men tappar inte 

referensen till nutiden. Programmen ska ge inspiration till att upptäcka historien i den egna 

närmiljön.”104 På detta sätt presenteras Rena rama forntiden på UR:s webbplats då man riktar 

sig till pedagoger och utifrån det ovannämnda citatet får man känslan av att det är en 

dokumentär. Man vill visa på skillnader mellan då och nu, men utan att förlora referenserna 

tillbaks till vår tid samt att programmet ska inspirera till att upptäcka historien i den egna 

närmiljön.

Rena rama forntiden redogör endast för Sveriges forntida historia och relaterar den till dagens 

svenska samhälle. I UR-Guiden 2007 - en katalog över UR:s utbud – står det också att serien 

”är utvecklad i samarbete med historiska museet.”105

Serien består av tio delar och som det står i UR-Guiden behandlar de olika teman enligt 

följande ordning:

1. Natur och djur 6. Språk

2. Att vara barn på forntiden 7. Himmel och jord

3. Om döden 8. Resa

4. Om makt 9. Den sanna historien

5. Skönhet och mode 10 Vikingar106

Föra att förtydliga för läsaren vilka avsnitt som kommer att analyseras, vilket tidigare togs 

upp i kapitlet som handlar om urval och empiri, så kommer endast avsnitt: 2, 3, 4, 5, 6, 8 och 

9 analyseras, övriga med undantag för avsnitt 10, vilket kommer att beskrivas schematiskt.

Ett avsnitt av Rena rama forntiden är cirka 15 minuter långt, och varje program 

inleds med en signaturmelodi för serien. Vinjetten till programmet är utformad mot en svart 

bakgrund och det bildas en tecknad spiral där en jägare tar form i skepnad av en röd 

streckgubbe som spejar fram - inspirerad av forntida hällristningar. Detta varvas med konst 

och runtecken som snirklar omkring, samt vikingaskepp, mytologiska djur, flygplan och 

cyklar, vilket antagligen ska leda tankarna till att det här historieprogrammet även kommer att 

                                                
104 http://www.ur.se/pedagog/tv/tv-for-barn/ (20071205)
105 UR-Guiden (2007) s, 62
106 ibid.
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anknyta till vår tid. Jägaren har nu kastat bort sitt spjut och dansar istället, han försvinner bort 

i en virvel och namnet på serien samt temat för det enskilda programmet presenteras. När 

varje program börjar intervjuar man elever mot en vit bakgrund – detta kallar man i 

eftertexterna för enkäter. Programmen kan även börja med att berättarrösten introducerar 

programmet mot bakgrund av en nutida skolgård med orden ”kanske lekte barn här på den här 

platsen för flera tusen år sedan”.107 Berättarrösten tillhör en man, rösten är mild och snäll och 

han använder ett vardagsnära språk. Programmet introduceras och kontextualiseras ytterligare 

av berättarrösten oftast genom att jämföra nu och då, detta med hjälp av bilder på föremål och 

platser samt tecknade animationer. Därefter presenterar en jingel att det är dags för 

Fornteamet, där två eller ett barn klädda i likadana röda t-tröjor och som även är i rätt ålder i 

förhållande till programmets målgrupp, får möta en eller flera lärda personer i ämnet. Det kan 

röra sig om olika typer av arkeologer, skeppsbyggare och runristare. Dessa får i sin tur berätta 

för barnen om platsen, föremålet eller företeelsen och barnen ställer frågor till dem. 

Berättarrösten brukar sedan bryta in och med hjälp av olika visuella hjälpmedel spinna vidare

på temat för programmet. Detta varvas hela tiden med enkäter där barn får ge sina egna tankar 

och reflektioner på frågor som är relaterade till temat. Varje program avslutas med ett sista 

enkätsvar, över vad som behandlats i programmet, som i fallet när det gäller skönhet och 

mode; ”man ska inte tänka på hur man ser ut, man ska tänka på hur man är”.108

För att få en bättre helhetsbild av programmet kan flera format kännas igen, till 

en början får man känslan att det är som en klassisk dokumentär som behandlar ett specifikt 

ämne. Det finns en berättarröst som guidar tittaren genom programmet, han berättar, lägger 

till och sätter bilder och texter i sitt rätta sammanhang. Samtidigt går det inte att ta miste på att 

det här programmet riktar sig till en bestämd målgrupp, eftersom de i nästan varje program 

använder sig av animationer, det kan vara en tecknad bronsålders hövding som får krypa fram 

ur ett stenröse, eller en gubbe från en hällristning som får liv med animationens hjälp. Rena 

rama forntiden får på så sätt en väldigt populärkulturell karaktär. Användning av kontemporär 

musik samt animationer, ger intrycket att av detta är ett dokumentär program som riktar sig 

till ungdomar, samt att man vill visa historien på ett nytt sätt.

Programmen inleds oftast med en enkät där barn får dela med sig av sina egna åsikter, som är 

förankrade i deras vardag. När fornteamet möter en expert är det alltid den vuxne som berättar 

om historien för barnen, samma sak är det med berättarrösten, det är den som förtäljer 

                                                
107 Rena rama forntiden (2004) Vikingar, avsnitt 10. SVT1 8 november. (DVD: filmfil mpeg) tid, 01.00
108 Rena rama forntiden (2003) Skönhet och mode, avsnitt 5. SVT2 10 september. (DVD: filmfil mpeg) tid, 
13.30
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historien och det är aldrig barnen själva som står för historieberättandet. Det blir således 

ofrånkomligt att det är en enkelriktad kommunikation, liknande den vid en vanlig 

katederundervisning, man lyssnar och tar in, den vuxne talar och barnet lyssnar.

I fråga om vilken kontext programmet kan tänkas visas i, kan svaret tyckas självklart, det är 

för utbildningssyfte, men samtidigt gör de referenser som finns till populärkultur, vilket gör 

att programmet kan tänkas användas som underhållning.

5.2 Avsnitt 1, 6, 7 - Schematisk beskrivning

I seriens första avsnitt, Natur och djur, tas eleverna med på en resa tillbaks till stenåldern, det 

handlar här om inlandsisen och dess inverkningar som en exogen kraft på den svenska 

naturen. Man vill visa hur landhöjning har påverkat människorna och deras val av boplatser. 

Husdjur får också ett stort utrymme i programmet, man visar en stenålders grav av en hund 

och vill på så sätt framhäva att man redan då hade en kärleksfull och nära relation till djuren. 

Fornteamet får träffa en kvinnlig arkeolog som visar dem runt bland fornminnen i ett 

tätbebyggt område, skapade av såväl natur som människor. I slutet av programmet slår sig de 

två medlemmarna av fornteamet ner på en gräsbeklädd kulle som visar sig vara en forntida 

grav, arkeologen utbrister med eftertanke i rösten. ”Visst är det ganska häftig att vi sitter på en 

plats där det fanns människor för över tusen är sen.”109

I avsnitt 6, Språk, läggs tyngdpunkten på att undersöka runskrift och de 

runstenar som finns utspridda över vårt land. Fornteamet får även besöka en runristare (Kalle) 

och pröva på att hacka in sina egna namn i sten. Under enkäterna får elever svara på frågor 

om varför språk är viktigt men också berätta vilka språk de själva bemästrar. Programmet 

avslutas med att Magnus Källström på Stockholms universitet läser högt ur Rökstenen, en 

runsten som är försedd med världens längsta runskrift. Detta för att man som tittare ska kunna 

göra sig en förställning om hur man pratade under järnåldern.

Avsnitt 7, Himmel och jord, behandlas ämnen som tro och religion samt den 

världsbild de hade under forntiden. De enkäter som elever får besvara rör sig även kring dessa 

ämnen. Fornteamet får träffa arkeologen Jonathan Lindström som tar med dem till en 

kultplats, besöket ackompanjeras av audio- och visuella effekter som ger besöket en suggestiv 

och overklig stämning, man har lagt till blixtrar och det är dov och mörk syntmusik. I 

programmet berättas att människor under olika tider har burit olika symboler, nu kanske man 

                                                
109 Rena rama forntiden (2003) Natur och Djur, avsnitt 1. SVT1 11 november. (DVD: filmfil mpeg) tid, 10.44
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bär ett kors på bröstet medan man under forntiden kanske bar en torshammare och istället för 

en madonnabild kunde en amulett föreställande asagudinnan Freja vara på sin plats. 

Programmet avslutas med sensmoralen att även om den tro människor hade på forntiden kan 

verka konstig för oss, finns det saker som vi tror på utan att kunna bevisa dem och med de 

orden flyger ett animerat UFO-skepp in i bilden.

De här programmen innehåller väldigt lite och ibland inget alls av vad som är 

syftet för uppsatsen att analysera. Däremot får jag känslan av att de hela tiden vill göra 

historien om forntiden till något väldigt spännande. Som hur ”häftigt” det är att sitta på en 

gravkulle. En kultplats associeras med suggestiv musik och visuella effekter, att det rör sig 

om att göra ren underhållning går ibland inte att ta miste på. 

5.3 Avsnitt 2 - Att vara barn på forntiden

”Kanske lekte barn på den här platsen för flera tusen år sedan”, konstaterar berättarrösten när 

han kommenterar de lekande barnen på skolgården i början av programmet.110 Sedan klipper 

man in en bild av ett skelett, berättarrösten förtäljer att det rör sig om en människa som tros ha 

levt under järnåldern, det visar sig senare vara skelettet av en flicka som var tio år när hon 

dog. ”Det kan vara svårt att förstå att det här en gång har varit en levande flicka”, påpekar 

berättarrösten för oss som tittar.111 Från skelettet tonar sedan en rödhårig animerad flicka fram 

med flätor, klänning och förkläde, berättarrösten frågar henne vad hon kunde ha hetat: 

”Torgärd, Inga, Ragnfrid, Åsa, Frödis, Tora”, den animerade flickan nickar, Tora hette hon.112

Nästa ämne som behandlas är boende, hur de bodde under järnåldern? Det visas bilder från ett 

höghus i dagens Blåkulla i Solna, en villa från 1800-talet, för att sedan förflytta sig tillbaka i 

tiden och filma ett rekonstruerat långhus av lera och vass; ”Tora hade inget eget rum hon 

bodde i ett stort rum med hela sin familj”.113 Fornteamet får i uppdrag att reda på vad man åt 

under forntiden, de besöker en arkeolog som håller till i ett laboratorium, han har en vit rock 

och omgärdas av esoteriskt maskineri. Barnen – en flicka och en pojke – får i ett mikroskop 

studera en lerskärva där man funnit rester av matfetter, utifrån detta och andra fynd sätter 

barnen igång och lagar sådan mat som kan ha ätits under forntiden. Arkeologen som nu har 
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tagit av sig sin vita rock ställer sig vid en spis och hjälper till att laga en gröt samt en efterrätt, 

en kaka bestående honung och olika typer av nötter. 

”Gick man i skolan på forntiden”, frågar berättarrösten retoriskt, ”kanske” blir hans svar, 

eftersom de enligt honom fick lära sig ett hantverk. Flickan Tora hade tydligen varit duktig på 

slöjd, då de i hennes grav hade hittat ett fodral med synålar. Vi får dessutom reda på att man 

under järnåldern anses vara vuxen vid 12-15 års ålder. Under en enkät intervju då man frågar 

en flicka och en pojke när man kan tänkas anses vara vuxen, svarar pojken ”när man skaffat 

körkort och barn” och flickan svar är att man kan vara vuxen i sättet.

Programmet avslutat med att berättarrösten konstaterar i referat till historien om Toras liv; 

”idag är hennes liv som en overklig dröm”(...) ”men mat, familj och värme var lika viktigt då 

som nu”.114

Frågan om hur det var att vara barn på forntiden, besvaras med hjälp av historien 

om Tora, en fiktiv flicka som levde på järnåldern, och även hur hennes levnadsförhållanden 

såg ut i jämförelse med dagens barn. Om hon gick i skola, var hon bodde, när hon blev vuxen 

och vad hon kunde tänkas äta? Tanken är väl att man vill finna beröringspunkter, de försöker 

till exempel jämställa skolgången med att barnen under forntiden fick lära sig ett hantverk. De 

försöker dessutom göra historien levande genom att fråga retoriskt om barn lekte på den 

skolgården där barn vistas idag. 

I programmet finns några av de värderingar om kvinnlighet, som man hittar i vårt 

analysschema och som går att koppla till Tora, till exempel att hon blir satt i sammanhang 

med hemmet, hur hon bodde och vad hon åt. Även om programmet konstaterar att hennes liv 

var som en overklig dröm, blir mycket av vad som kännetecknar Toras liv det som handlar om 

mat, familj och värme, kvinnliga värderingar som även återfinns idag.

5.4 Avsnitt 3 - Om döden

I inledning får vi höra fyra barn, två flickor och två pojkar, dela med sig av sina tankar om 

döden. 

Den första flickan: ”det är väl mest synd om dom som dör…man vill inte att dom ska dö, eller det kan 

vara en vän som dör.”

Pojken ser orolig och osäker ut men svarar; ”jag undrar hur det känns när man dör och så.”
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Den andra pojken: ”Jag undrar vad som händer när man dör, om man kommer någonstans.”

Sista flickan svarar entusiastiskt; ”jag tycker det skulle vara onödigt om man bara skulle ligga i jorden 

och vara död, människolivet är så kort om man tänker på att dom har stått där liksom flera år, liksom jätte 

många år och vi har bara ett jätte litet liv.”
115

Om man ska tolka flickornas svar handlar det om sorgen över livets förgänglighet och det 

sorgliga i bortgången. Pojkarnas bild av döden kan sammanlänkas med vetgirighet över vad 

som kommer att hända, döden blir något man vill upptäcka och få kunskap om, vad det kan 

innebära, även om detta hos den första pojken blandas samman med bävan inför det okända.

När berättarrösten sedan kommer in och introducerar temat, gör han det till bakgrund av en 

pojke som sitter och spelar dataspel i ett mörkt rum, det är endast skärmen som flimrande 

lyser upp hans leende ansikte. Nästa klipp visar endast vad som försiggår på datorns 

bildskärm, där har protagonisten i spelet precis blivit dödad och han återuppstår och flyger 

iväg i form av en ängel.

En stor del av programmet fylls upp med Fornteamet bestående - som den här gången jingeln 

annonserar - av Hector och Marianne och deras besök hos professor Ebba During, som lär 

barnen hur de utifrån ett kranium kan bestämma vilket kön skelettet i fråga hade. Under 

examinationen av benresterna zoomar kameran in på flickan, hon biter sig i underläppen och 

flackar med blicken, jag får känslan av att hon tycker detta är olustigt och äckligt. Pojken å 

andra sidan står tätt intill professorn och tittar intresserat på vad som försiggår. Han ställer 

även fortlöpande frågor medan flickan är tyst. Professorn visar sedan upp ett lårben som har 

gått av på två ställen, men som har läkt i en onaturlig position. Ett annat ben som har blivit 

tilldelat ett hugg har däremot inte läkt och visar på att människan dog. Alla ben som visas upp 

och som har skadats kopplas till att det rör sig om en man, hans ben har läkt, han dog 

antagligen av skadan. 116 I en enkät där barnen får berätta om sina sjukdomar och åkommor är 

det endast fem pojkar som får berätta.

Barnen i fornteamet får sedan till uppgift att sätta ihop ett skelett av ben som ligger huller om 

buller, en stor text annonserar att benen är gjorda av plast, både pojken och flickan arbetar 

entusiastiskt med att sätta ihop skelettet.

I slutet av programmet får vi följa med tillbaka  till rummet där pojken sitter och spelar 

dataspel, och en mörk röst bullrar fram ”game over”! Att män har högre acceptans gentemot 

våld framgår också i analysschemat117.
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Pojkars och flickors förhållande till döden blir i programmet väldigt olika, det 

känns utifrån enkätsvaren som om att pojkarna ser döden som en utmaning, medan flickorna 

förknippar den med en förlust. Samtidigt är det pojken som är mest intresserad av att studera 

skelett och verkar väldigt fascinerad, flickan däremot är inte lika entusiastisk och ibland 

verkar hon tycka det är äckligt. Det är även männen som hela tiden bryter benen och får 

svärdshugg tilldelade. Under ett annat enkätsvar är det endast pojkar som får berätta om sina 

åkommor och olyckor. Dessutom påbörjas och avslutas programmet med att det är en pojke 

som spelar ett våldsamt tv-spel. Det här ger känslan av det är pojkarna som är tuffa och också 

har tydligast koppling till våld och olyckor, vilket kan kopplas till vårat sammanställda 

analysschema118.

5.5 Avsnitt 4 - Om makt

I en enkät besvarar två pojkar och två flickor frågan om vem som bestämmer, eller har makten 

att bestämma. En flicka kan inte besvara frågan, eftersom som hon inte vet om hon får 

bestämma över något. Den andra flickan tror att det kan röra sig om kungen, men att nog 

föräldrarna bestämmer mest. Den första pojken är också inne på samma spår, att det är 

föräldrarna har makten, även om hans syster försöker bestämma en del men henne bryr han 

sig inte om. Sista pojkens svar är självsäkert, han bestämmer eftersom han kan ta hand om sig 

själv, men under lektionerna tycker han att det är läraren som bestämmer.119

När berättarrösten återkommer är det mot bakgrund av ett svenskt klassrum i skolans lägre 

åldrar, man får höra en lärarinna ropa och klassen tystnar. Bilden fryses och berättarrösten 

konstaterar att det finns olika typer av makt, lärarinnan har en sorts makt. En ny stilbild denna 

gång av Sveriges konung Carl XVI Gustav i officersuniform klipps in jämsides med 

lärarinnan, berättarrösten fortsätter: ”kungen har inte någon makt att bestämma, men han har 

ändå någon sorts makt”, han utvecklar inte denna tanke om symbolisk makt.120 En bild av 

förre statsministern Göran Persson klipps in och berättaren konstaterar att han har mycket 

makt att bestämma. Sista bilden som visas föreställer Britney Spears, som han menar har makt 

över vad man ska tycka eller hur man ska se ut.121

I en annan del av programmet får vi följa med in i Kiviksgraven, en bronsåldersgrav där det 

från hällristningarna inne i graven dyker upp en animerad bronsåldershövding med hjälm, 
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kappa och svärd. Denna hövding är upphovet till gravkullens tillkomst får man anta, eftersom 

kroppen i graven inte finns kvar.122

Fornteamet får i detta avsnitt återigen träffa arkeologen Jonathan Lindström vid Fittja 

centrum. Han tar med barnen för att undersöka närliggande hällristningar, där han berättar att 

för de forntida människorna fungerade de som religiösa symboler. Enligt honom var det inte 

vem som helst som fick besöka dessa platser, det var de mäktiga i samhället: 

Storgubbar och andra de hade religiösa riter och fester, och man åt och drack, dansade och annat och 

blev man mer kompisar än vad man var förut och kom överens om saker de skulle hitta på.123

I en annan enkät tillfrågas tre flickor om makt, en av flickorna svarar att detta ofta syns på 

kläderna och bilarna, och att det är de rika som brukar ha makt. Den andra flickan säger att 

det idag är gubbar med glasögon och kostymer som jobbar på riksdagen som innehar makten. 

Sista flickan associerar också makt till stora glasögon, och påpekar att kungen har en vakt 

med sig och färdas i svarta bilar, vilket enligt henne symboliserar makt.124 Berättarrösten 

bryter in och säger att;

häftiga prylar kan också visa makt, som mobiltelefoner, på bronsåldern kanske det var en yxa som 

visade att man var häftig, många saker från bronsåldern är gjorda bara för att man visa styrka, makt 

och rikedom. 125

Detta resonemang illustreras av den animerade hövdingen, som vandrar omkring på bilden 

med sitt svärd. 

I en sista enkät om vem som bestämmer i Sverige svarar en av pojkarna, att han tycker att alla 

människor borde få bestämma, men att det antagligen är kungen och Göran Persson som gör 

det. En annan pojke anser att det är staten, men staten bestämmer enligt honom i och för sig 

inte allt, till exempel inte var man ska gå. Flickan i enkäten tycker att det är Göran Persson, 

men också de myndiga personer som röstar. Berättarrösten avrundar genom att förklarar att; 

”det i Sverige är de som får rösta som bestämmer.”126

Frågorna i förhållande till makt som besvaras i detta program, är hur barnen ser 

på makten, men också vad det är som visar makt och vem som har den. För barnen i enkäten 

                                                
122 Rena rama forntiden (2003) Om makt, Avsnitt 4. SVT1 2 oktober. (DVD: filmfil mpeg) tid, 03.45
123 ibid. tid, 08.49
124 ibid. tid, 09.55
125 ibid. tid, 10.34
126 ibid. tid, 11.22



48

är makten väldigt påtaglig och direkt, de förknippar makten med föräldrarna och ibland skola, 

annars tycker de oftast att det är gubbar som bestämmer. När de i programmet ska visa olika 

ansikten av makten, blir det lärarinnan, kungen, statsministern och popidolen som har makt. 

Kungen får inte bestämma men han har ändå någon ”sorts makt”, statsministern får däremot 

bestämma mycket. Kvinnorna får bestämma i klassrummet och över identiteten och den makt 

som kvinnorna innehar är knuten nära barnen, det är deras lärarinnor och det är deras idoler 

som innehar den. Som kvinnliga idoler har kvinnan makt över vad barnen konsumerar och hur 

de skapar sin identitet. Det är männen som har den andra makten, den verkliga. Hos barnen 

blir den personifierad i form av gubbar med glasögon. Att det genom historien har sett 

likadant ut bekräftas genom mötet med arkeologen som ger en rätt målande bild av ett 

forntida patriarkat: ”Storgubbar och andra de hade religiösa riter och fester, och man åt och 

drack, dansade och annat och blev man mer kompisar än vad man var förut och kom överens 

om saker de skulle hitta på.” Även om programmet avslutas med att säga att i Sverige är det 

de som röstar som bestämmer, är bilden av att det är mannen som har makten, både nu och på 

forntiden.

5.6 Avsnitt 5 - Skönhet och mode

Programmet inleds med en enkät om skönhet:

Där första flickans svar blir; ”man vill väl se ut som alla kändisar snygga i kroppen, mycket mink, 

snygga kläder, brallorna långt ner”. 

En annan flickar svarar; ”om man ser nån på håll tror jag kläder gör intryck, men om man pratar med nån 

brukar jag inte tänka vad den här har för kläder på sig”.

Pojken tycker; ”man har ju bara kläder för att inte visa grejer, värma upp sig, vad är märkvärdigt med 

kläder om de är snygga eller så, det struntar jag i.”
127

Berättarrösten börjar introducera ämnet till en blandning av klipp från en tidningsaffär som 

zoomar in framsidor av modemagazin, kvinnliga modeller i utmanande poser:

Överallt möts vi av bilder och reklamer med hur vi borde set ut, vad gäller kroppen och kläderna, och

det gäller att se ut på ett visst sätt, för att vara häftig och bräcka andra. Men detta är faktiskt inget nytt, 

att smycka sig och göra sig fin är något som intresserat människor ända sedan forntiden. Egentligen ser 
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vi likadana ut nu som då, det som skiljer är vad vi har på och vad vi tycker är snyggt (...) alltså vår 

ideal.
128

Man klipper en bild på en docka som är av märket ”Barbie” och berättarrösten ställer sig 

frågan: ”Vad är idealen idag, tjejerna ska vara smala med stora bröst och killarna 

vältränade?”129

I ett inslag med fornteamet är det, för första och enda gången under hela serien, en ensam 

flicka som får ett uppdrag vilket är att besöka en frisörsalong för att få sig en ”snygg” 

bronsålders frisyr. När klippningen är genomförd konstaterar flickan att hon aldrig har sett en 

sådan ”ful” frisyr.130 Fornteamet, en flicka och en pojke, får sedan agera modeller i en 

arrangerad modevisning med catwalk, stark belysning och softad bildkvalitet, där de visar 

kläder från både bronsåldern och järnåldern. En kvinnlig röst som låter väldigt högdragen 

kommenterar barnens uppvisning av plagg.

En tecknad bild som ska föreställa en man och en kvinna som står tätt omslingrande, får 

inleda nästa enkät. Där en pojke svarar att man; ”klär upp sig om man vill ha en tjej eller

kille”. Man får sedan reda på att nästa enkät ska besvara närmare vad ungdomar anser om 

kärlek:

Flicka – Det är väl när två människor gillar varandra, det kan väl vara mellan bröder och systrar, men 

man tänker väl först när man blir kär i en kille eller så.

Pojke – Typ som fjärilar i magen…som pirrar.

Pojke 2 – Det är vacker underbart…det är otroligt…man hoppar ur sig själv.
131

Berättarrösten visar hällristningen i sitt original, som var förlaga till den tecknade bild 

föreställande det kärlekspar par, som inledde kärleksenkäten och som enligt honom är daterad 

till bronsåldern. Han berättar: 

Freja var kärlekens och skönhetens gudinna under järnåldern och vikingatiden och hon var en av få 

kvinnliga gudinnor för även om det levde lika många kvinnor som män under forntiden är det mest 

männen som är avbildade, och därför lever kvar i historien. Man kan undra varför det är så?
132
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Berättarrösten fortsätter att utveckla temat skönhet och mode genom att problematisera:

Utseendet har varit viktigt för människor i alla tider, inte minst för att visa makt och rikedom. Däremot 

förändras vad som är mode och vad som är snyggt. Det vi tycker är fint idag tycker vi är fult om tio 

eller ett år (…) och då kan man fundera om det egentligen är så viktigt.
133

Flickan som inledde programmet och som man kan tycka gav det relativt ytliga svaret 

angående skönhet och mode; ”man vill väl se ut som alla kändisar snygga i kroppen, mycket 

mink; snygga kläder, brallorna långt ner”. Samma flicka återkommer två gånger till under 

programmets gång, första gången svarar hon på vad hon anser om mode ”jag kan gå runt i 

randig tröja, jag bryr mig inte vad de andra tycker om det, dom får gå i sina kläder, men jag 

går i mina.”134 Flickan får också vara den som avslutar programmet genom orden: ”Man ska 

inte tänka på hur man ser ut, man ska tänka på hur man är”.135

Budskapen i programmet är att utseende genom alla tider har spelat roll och att 

det är idealen om vad som är skönhet och mode som har förändrats och hela tiden fortsätter att 

förändras. Dessutom för de fram att dessa ideal är något väldigt ytligt och flyktigt, som barnen 

bör ta med en nypa salt. Denna utseendefixering är mestadels förflyttad till kvinnan. Vi får se 

henne i modemagazin, flickan i fornteamet får gå och klippa sig, den högdragna rösten i 

modevisningen tillhör en kvinna och det är också hon som är experten, gudinnan Freja är den 

som burit på kärleken och skönheten. Däremot är det både en flicka och en pojke som agerar 

modeller. De lägger också fokus på att det idag inte är endast kvinnor som måste leva upp till 

kroppsliga ideal, mannen måste även han vara vältränad. I enkäten om kärlek har både flickor 

och pojkar en lika romantisk syn på kärleken. I början av programmet får vi höra de ytliga 

ideal som framförs av en flicka, samtidigt som en pojke uttalar att kläder och mode inte spelar 

någon roll. Flickan får under programmets gång nyansera den bild av skönhet och mode hon 

har gett, genom att säga att hon inte alls bryr sig om mode och att det viktiga är hur man är. 

Kvinnan som i vanliga fall är ett skönhets objekt, får således motbevisa att skönhet inte är det 

centrala i för hennes tillvaro.  
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5.7 Avsnitt 8 - Resa

I programmets inledning visas en runsten som står på Arlanda flygplats, och som berättar om 

en långresa från vikingatiden, där en man reste och dog i Österled, han var med på 

Ingvarståget, och som berättarrösten berättar; ”är en av Sveriges mest kända vikingaresor”.136

En animerad man som ska föreställa en viking hoppar fram från runstenen på Arlanda, 

berättarrösten påpekar att man ansågs vara ”häftig” på vikingatiden om man reste långt och 

var ”vittfaren”. Senare i programmet visar de ett antal runstenar som står uppställda i 

Mariefred och berättarrösten läser högt ur dem; ”de foro manligen fjärran efter guld”.137 En 

karta föreställande Mälardalen visar platser där det står animerade vikingar och vinkar och 

som berättarrösten förtäljer också fick runstenar resta efter sig, män som: ”Ulv från 

Eskilstuna”, ”Anun från Håtuna” och ”Orm från Berga”.138

Fornteamet får i detta avsnitt träffa marinarkeologen Gunilla Larsson som visar en båt de har 

hittat, och som hon säger; ”förmodligen kan ha använts av vikingakrigare i Österled”.139

Fornteamet träffar även skeppsbyggaren Lennart Widerberg som berättar att själva båtarna 

under vikingatiden gick långt ända till nutida Irak och Turkiet och som han säger blev 

vikingarna berömda; ”för sina handelsfärder och även krig som de deltog i där och då.”140

Att det var männen som reste under vikingatiden och att berättelsen om resandet 

handlar endast om dem är ofrånkomligt. Men varför är myten om den starke och modige 

vikingen så pass spännande och något som får ett ganska stort utrymme? Historien om 

vikingen är oftast historien om mannen, han ger ett historiskt innehåll till vad som konstruerar 

mannen. Han reser, är modig och framgångsrik i sina våghalsiga företag och han representerar 

makt. Sagan och myten om vikingen är inte något Rena rama forntiden problematiserar, även 

fast man i ett senare program ifrågasätter den nationalistiska bilden av vikingen, blir han i 

detta avsnitt återberättad som om han vore något neutralt, fokus läggs på deras båtar och var 

de reste. Vikingens som man och krigare, är inte något som är aktuellt för detta program, även 

om båtbyggaren tillägger att det var genom krig och handelsfärder som de kom att bli kända.
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5.8 Avsnitt 9 - Den sanna historien

Berättarrösten inleder programmet med att berätta att; ”historien har alltid varit del av ett 

maktspel”, och att det är forntidens historia som förändrats mest genom historien141 När

fornteamet besöker Historiska museet i Stockholm och träffar arkeologen Lars Holmblad 

frågar pojken varför historien är viktig, han får ett trevande svar; ”ja(…)för att vi idag ska

förstå(…)varför vi idag har det som det har(…)här i världen och i Sverige(…)bra att veta hur 

det var förr i världen också”.142

När berättarrösten återkommer går han igenom vad som karakteriserade 1800-talets 

historieskrivning, han menar att på den tiden ansåg de att; ”till exempel att vikingarna hade 

varit starka, ädla och mäktiga.” Man får sedan se en tavla av Carl Larsson som är väldigt 

pampig och som berättarrösten säger visar; ”stora, starka och germaniska män”. 143 Han 

påpekar även att konstnären har målat dit ett par kinesiska lejon; ”inte så nordiskt, men 

väldigt imponerande”.144 Vi får av berättarrösten även reda på hur de historiska 

kategoriseringarna som utgör sten-, brons- och järnålder har uppkommit från den danske 

1800-tals historikern Thompson klassificering.

Senare i programmet förtäljer berättarrösten om hur vikingen har kommit att symbolisera 

”svenskhet och styrka, tappra och starka krigare”, men han anmärker flyktigt att de flesta som 

levde under vikingatiden var bönder. Hur symboler kan förändras exemplifieras med 

svastikan som; ”har blivit så laddad att man knappast kan titta på den, men att den från början 

var en forntida symbol för solen, då var den nog en bra symbol innan nazisterna gjorde den 

till sin”.145

Vid programmets slut visas en grav med ett skelett från stenåldern, som ligger i fosterställning 

och som har ett antal föremål strödda omkring sig, berättarrösten säger att; ”ofta tolkar man 

saker från hur det ser ut idag”.146 I fråga om skelettet berättar han:

När det hittades trodde forskarna att det var en man (…) eftersom det fanns jaktredskap i graven. De 

var alltså en jägare och därför måste det ha varit en man. Men när man började titta lite närmare på 

                                                
141 Rena rama forntiden (2003) Den sanna historien, Avsnitt 9. SVT1 13 november. (DVD: filmfil mpeg) tid, 
01.19
142 ibid. tid, 03.05
143 ibid. tid, 04.46
144 ibid. tid, 05.26
145 ibid. tid, 06.45
146 ibid. tid, 11.25
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skelettet såg man på bäckenet att mannen hade fött flera barn (…) det verkade ju konstigt (…) 

forskarna fick alltså ändra sig…jägarmannen blev en jägarkvinna.
147

Programmet om den sanna historien avslutas med orden; ”historien kan användas på många 

sätt och förändras hela tiden”.148

Av de tidigare programmen som analyserat i tv-serien kan jag få intrycket att 

Rena rama forntiden mest förhåller sig till vad som ibland kallas den lilla historien; att vara 

barn, skönhet och mode med mera. Även om vikingarna får nästan ett helt avsnitt tillägnat sig, 

avsnitt 8 Resa. I avsnittet Den sanna historien träder programmet in i en histografisk 

diskussion om synen på hur historia förändras. Ämnet som annars kan vara komplicerat, 

framställs på ett väldigt lätt och begripligt sätt. Att producenterna av programmet har 

genomsyrats av ett genusperspektiv är ofrånkomligt, när man för fram fynden från 

jägarkvinnans grav.

5.9 Sammanfattning Analysresultat

Följande sammanfattning presenterar de resultat som sammanställts utifrån analysschema 

3.1.1, som baseras på Mcdowells och Hofstedes tabeller, och som hittats under analysen av 

Rena rama forntiden:149 Sammanställningen har gjorts för att läsaren lättare ska kunna se de 

resultat angående värderingar och föreställningar som författaren genom sin analys har hittat, 

och som kommer at kommenteras utförligare under detta avsnitt.

Värderingar; det feminina

Finns ej

Föreställningar: det feminina

 Inomhus

 Hemmet

 Brist på makt

Värderingar; det maskulina

 De dominerande värdena i samhället kretsar kring det materiella, framsteg och framgång

 Männen förväntas vara självsäkra, ambitiösa och tuffa

 Sex och våld i tidningar och TV

                                                
147 Rena rama forntiden (2003) Den sanna historien, Avsnitt 9. SVT1 13 november. (DVD: filmfil mpeg). tid, 
11.33
148 ibid. tid, 13.54
149 Tabell 2.4.1 och 2.4.2



54

Föreställningar: det maskulina

 Utomhus

 Makt

 Självständig

I avsnittet Att vara barn på forntiden blir den tydligaste värderingen om vad en kvinna skall 

vara, det den fiktiva järnålderns flickan Tora får återspegla. Hon får representera mat, familj 

och värme, alltså hon är knuten till hemmet, detta i motsats till mannen som oftast enligt den 

klassiska dikotomin mellan genus får stå för arbete. Hon placeras dessutom i ett inomhusligt 

sammanhang till skillnad från mannen som inte är bunden till hemmets kontext. När Rena 

rama forntiden behandlar döden får flickor och pojkar olika positioner, pojkar förknippar 

döden mer med en upptäckt eller en nyfikenhet om vad som väntar efter detta liv, medan 

flickorna förknippar döden med förlust och sorg. När det rör sig om sjukdom och 

kroppsskador är det endast pojkar som tillfrågas om sådana erfarenheter. Pojken i fornteamet 

är även den som är mest intresserad av den anatomi professorn demonstrerar, medan flickan 

är avvaktande och verkar känna vämjelse inför mötet med ett äkta skelett. I avsnittet Om makt

är Rena rama forntiden väldigt tydlig med att visa att det existerar en asymmetrisk 

maktfördelning i samhället och att så även var fallet under forntiden, däremot reflekterar man 

inte över det. Att kategorisera detta endast som en värdering är problematisk, Rena rama 

forntiden visar trots allt hur det är i samhället, även om man gör det omedvetet. Kanske borde 

de däremot inte bara lämna denna problematik så pass flyktigt, genom att konstatera att de i 

Sverige är de som röstar som bestämmer. Utan att fråga sig mer tydligt varför det är män som 

vi oftast förknippar med makt och kvinnans underordning, som Hirdman ser som en historisk 

produkt. Rena rama forntiden visar trots allt flera gånger prov på att man kan ha en kritisk 

inställning till vad historien berättar i ett senare avsnitt, medan maktfördelnings aspekten 

mellan könen däremot blir hängande fritt.

När Rena rama forntiden behandlar mode och skönhet, känns detta som ett ämne som 

förknippas med det feminina, detta blir även satt i ett negativt sammanhang eftersom det 

underliggande budskapet är att skönhet och mode är något ytligt och inte borde spela någon 

roll. Samtidigt som de i avsnittet Om makt har påpekat att män med makt under bronsåldern 

stoltserade med den genom att, som man säger, ”ha häftiga prylar”. De gör således skillnad på 

de symboler som förknippas med kvinnan och de symboler som förknippas med makt och 

män. Varför påpekar man inte att även detta är ett tecken på ytlighet?



55

I avsnittet Resa är det vikingen som står i fokus och får berätta historien om resandet. Att det 

var mannen som reste och inte var knuten till hemmet, han som hade makt, stod för framsteg 

och var framgångsrik. Detta är en ofrånkomlighet, det var trots allt männen som reste under 

forntiden. Problemet är att man sällan i Rena rama forntiden sätter in mannen i andra 

kontexter, som bonde, som träl eller andra funktioner han kan tänkas ha haft, de bara nämner 

det som flyktigast. Detta gör dels att det är denna bild som lever kvar av mannen och som 

också reproduceras. Producenterna vill göra ett intressant och spännande program, detta gör 

att Rena rama forntiden antagligen ibland måste söka sig till det som är underhållande, för att 

fånga tittarnas intresse. Vikingen kommer nog alltid att vara mer intressant än bonden under 

järnåldern. De problematiserar inte heller de våldsamma inslag som var en del av vikingarnas 

resor och vad detta säger om mannens historia. Att män och pojkar män förknippas med mer 

våld blir i serien väldigt tydligt. Detta framkommer bland annat när det bara är pojkar som får 

berätta om sina olyckor och när det är en pojke som spelar ett våldsamt dataspel. 

Rena rama forntiden observerar att det inom forskningen och historia existerar vissa sätt att 

tolka manligt och kvinnligt ur bestämda glasögon, när man tar upp exemplet med jägaren som 

senare visade sig vara en jägarkvinna, gör att man känner att utbildningsserien är influerad av 

ett klart genusperspektiv.

Utifrån denna analys som gjorts av Rena rama forntiden, märker jag att 

producenterna vill ge en mer nyanserad bild av forntiden, de sätter inte fokus endast på 

mannen och hans historia, kvinnans historia får också ta plats. De ställer sig frågor av den sort 

som: ”Även om det levde lika många kvinnor som män under forntiden är det mest männen 

som är avbildade, och därför lever kvar i historien (...) man kan undra varför det är så?” Detta 

visar att de uppmärksammar att det under forntiden var mannen som har haft makten att leva 

kvar genom historien, däremot är det en av parallellerna de inte drar till dagens samhälle. 

Även fast de i avsnittet Om makt har visat att det hos barnen fortfarande finns en bild av att 

det är gubbar i kostym som har makten.

Under programmet är det totalt sju män och tre kvinnor som får uttala sig om 

historien och agera experter på olika områden, att fördelningen är ojämn och vad det kan 

tänkas säga om Rena rama forntiden, är svårt för mig att tolka. Man får dels titta på vilken 

funktion de har i sina roller, kvinnorna som är med har en ganska stark position i förhållande 

till det de säger eftersom de är akademiker, det är en marinarkeolog, en professor samt en till 

arkeolog. Bland de sju männen som förekommer är en runristare, en båtbyggare och en läser 

bara högt ur Rökstenen. Fördelningen akademiker blir då fyra män och tre kvinnor, vilket 

man får säga är ganska jämlikt. I Rena rama forntiden är det alltid en pojke och en flicka som 
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utgör fornteamet, med undantag för besöket på frisörsalongen där endast en flicka fick var 

med. Det förekommer heller aldrig att man med kamerans blick filmar flickor och pojkar 

olika, och intrycket man får är att pojkar och flickor får samma tidsmässiga utrymme i bild 

under hela programmets gång.



57

6 Resultatredovisning

Utifrån de två enskilda analyser vi har gjort, kommer vi här att presentera en sammanställning 

av de resultat vi fått fram i form av en tabell som visar på skillnader och likheter mellan 

utbildningsprogrammen.

Värderingar: det feminina Home Farm Twins Rena rama forntiden

1. De dominerande värderingarna JA FINNS EJ

i samhället kretsar kring omvårdnad

av andra och bevaring

2. Människor och varma relationer JA FINNS EJ

är viktiga

3. Sympati för de svaga JA FINNS EJ

4. Alla förväntas vara blyga FINNS EJ FINNS EJ

5. Både fäder och mödrar hanterar JA FINNS EJ

fakta och känslor

6. Pojkar och flickor studerar samma JA FINNS EJ

ämnen

7. Arbeta för att kunna leva JA FINNS EJ

8 .Sex och våld i media är tabu JA FINNS EJ

9. Man löser konflikter genom JA FINNS EJ

att kompromissa och förhandla

10. De behövande borde hjälpas JA FINNS EJ

Föreställningar om det feminina i rummet
11. Inomhus NEJ JA

12. Hemmet JA JA

13. Brist på makt NEJ JA

14. Osjälvständig NEJ NEJ

Det maskulina: om det maskulina

1. De dominerande värdena i JA JA

samhället kretsar kring

det materiella, framsteg 

och framgång

2. Människor och saker är viktiga FINNS EJ FINNS EJ

3. Sympati för de starka JA FINNS EJ

4. Männen förväntas vara JA JA

självsäkra, ambitiösa och tuffa

5. Fäder hanterar fakta och mödrar FINNS EJ FINNS EJ
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känslor

6. Pojkar och flickor studerar FINNS EJ FINNS EJ

olika ämnen

7. Männen lever för att arbeta FINNS EJ FINNS EJ

8. Sex och våld i tidningar och FINNS EJ JA

TV

9. Man borde stödja de JA FINNS EJ

starka

10. Man löser konflikter genom att låta FINNS EJ FINNS EJ

”bästa man vinna”

Föreställningar

11. Utomhus NEJ JA 

12. Arbetet NEJ NEJ

13. Makt NEJ JA

14. Självständig JA JA

Det mest markanta resultatet vi kan utläsa av tabellen är att det i Home Farm Twins oftare går 

att finna stereotyper kring värderingar om kvinnlighet och manlighet hos de olika 

karaktärerna. Rena rama forntiden förknippar aldrig det feminina med de stereotyper som 

finns om kvinnlighet, däremot reproduceras de värderingar som finns kring män i en del fall, i 

fråga om att de är framgångsrika och tuffa, männen sammanlänkas dessutom till en kontext av 

våld mer frekvent än kvinnor. När det är fråga om föreställningarna som finns om manligt och 

kvinnligt placerar Rena rama forntiden oftare kvinnan som en motpol till mannen, det är han 

som är utomhus och har makt, till skillnad från Home Farm Twins där kvinnor och män inte 

är lika polariserade.

Om man sätter dessa resultat i förhållande till de egna analyserna vi gjort blir de väldigt 

svårtolkade, eftersom utbildningsprogrammen innehåll erbjuder mycket fler 

tolkningsmöjligheter, om man sätter in dem i den helhet som programmens kontext. Även fast 

Home Farm Twins innehåller många av de stereotyper som finns kring kvinnlighet, går dessa 

att diskutera, eftersom karaktärerna i serien i många fall pendlar mellan olika roller, och kan 

både visa upp klassiska manliga och kvinnliga värderingar. Rena rama forntiden är en serie 

som när man ser och studerar programmet får anta är skapad med ett klart genusperspektiv 

och som även i förhållande till de resultat som visas upp i tabellen innehåller få 

genusstereotyper. Rena rama forntiden kan däremot i vissa avseenden ändå placera in det 

manliga och feminina i tydliga kategorier. Att bara dra slutsatser utifrån tabellen är således 
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problematiskt och de resultat den för fram måste sättas in i den kontext som analyserna 

erbjuder.
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7 Diskussion 

Det resultat som presenterades i våra analyser och som sammanställdes i tabellform, rymmer 

flera problematiska aspekter. Den största handlar om att kunna jämföra våra resultat, detta på 

grund utav utbildningsprogrammens olikheter vad det gäller genre, då den ena är en 

dramaserie och den andra en dokumentärserie. I början hade vi en vision om att detta skulle 

vara en stryka i vår uppsats, för att det skulle ge en större bred i undersökningarna. Det visade 

sig att det var för stora skillnader på de båda programmen då de det gäller genrer, för att 

kunna konstruera ett analysschema som kunde göras gällande för båda analyserna, och på ett 

enkelt sätt kunna generalisera de resultat vi för fram.

Ett annat problem som vi anser uppstår när man genomför en analys med ett 

genusperspektiv är att man återigen reproducerar genus normer, detta i och med att vi själva 

kategoriserar och bestämmer vad som ska anses som kvinnligt och manligt, eftersom vi alltid 

är färgade av våra egna förkunskaper och erfarenheter. Ett exempel från Home Farm Twins

kan vara om vi säger att tjejerna gillar att göra typiska ”killgrejer” som att leka ute, cykla och 

vara i skogen, då signalerar det att bara för att man som tjej gillar att göra detta, då anses man 

vara ”killig” eller mindre ”tjejig”. I Rena rama forntiden blir ett exempel på detta när en pojke 

och en flicka studerar ett skelett, pojken tycker att det är spännande medan flickan verkar 

känna obehag. Detta stämmer överens med de teorier som finns om föreställningar kring 

manligt och kvinnligt och risken är att de blir allmängiltiga för alla flickor och pojkar, man 

suddar således bort mångfalden och skapar ytterligare stereotyper. Sammanfattningsvis 

genom att vi drar sådana här slutsatser, synliggörs våra egna fördomar och stereotypiska 

bilder av det manliga och kvinnliga väldigt tydligt och därigenom reproducerar vi genus i 

skrivandets stund genom att återigen tillskriva de båda könen olika egenskaper som alltid 

förekommande och allmängiltiga. 

Med detta i åtanke, vill vi dock påpeka att vi tittat på avsnitten med våra teorier och 

definitioner av genus i ryggen och även de olika egenskaper vi har beskrivit tidigare, så detta 

har inget med våra personliga åsikter att göra och även om vi är medvetna om att man aldrig 

kan göra en analys helt objektiv, är det inte endast vår egna personliga uppfattning som styr 

beskrivningarna av karaktärerna. Det vi beskrivit här anser vi är ett metodologisk problem 

som vi känner kan göra sig gällande för alla kvalitativa innehållsanalyser med ett 

genusperspektiv.

I fråga om UR uppfyller sin policy, att erbjuda ett mångsidigt programutbud 

med hög kvalitet och nyskapande ser det olika ut mellan utbildningsprogrammen. När det 
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kommer till Rena rama forntiden, står det klar att man i programmet försöker visa på och 

problematisera historieskrivningens centrering på mannen, genom att föra fram ny kunskap. 

Samtidigt som det är ett underhållningsprogram som ska fånga tittaren genom att visa 

spännande information på ett roligt sätt, riskerar man att inte alltid problematisera sitt innehåll 

i tillräckligt stor utsträckning. Angående Home Farm Twins kan man fråga sig varför UR 

distribuerar ett program som vi anser enbart riktar sig till tjejer, även fast programmet i sig 

inte alltid är stereotypt i fråga om hur den framställer sina karaktärer i förhållande till genus. 

Det blir således upp till läraren vad denne kan tänka sig göra av programmet, är det för att få

flickor intresserade av engelska, om inte alla elever vill titta på det hur motiverar man 

användningen av den. Serien tror vi tillhör en genre av drama serier och böcker som riktade 

sig till specifikt pojkar eller flickor, som till exempel de ungdomsböcker som B. Wahlströms 

bokförlag erbjuder. Där böcker som riktade sig till tjejer hade ett rött omslag medan de för 

killar hade grönt.

Vi ifrågasätter UR:s avsikt med att erbjuda Home Farm Twins i 

utbildningssyfte, då vi anser att programmet exklusivt riktar sig till unga tjejer. Även om 

programmet fungerar i ett rent underhållningssyfte, är det verkligen anpassat för att användas 

av lärare för att undervisa elever i engelska? Vi anser att det blir väldigt mycket upp till 

läraren huruvida bra programmet lämpar sig som undervisnings underlag, beroende på vad 

man diskuterar efteråt och så vidare. 

Denna uppsats knyter an till socialkonstrukitonismen eftersom den vill se genus 

som något som konstrueras genom interaktion. I vårt fall handlar det om att analysera vad 

utbildningsprogram säger om genus. Home Farm Twins reproducerar de föreställningar och 

stereotyper man associerar med det kvinnliga genuset. Rena rama forntiden visar i vissa fall 

att både historia samt genus är socialt konstruerat, däremot ingår programmet i en samhällelig 

kontext vilket även speglas i programmet och som ibland inte problematiseras.

Samtidigt är det inte sagt att publiken som tittar på dessa program tar in budskapet i sin 

helhet. Enligt van Zoonen är publiken en aktiv deltagare som själv skapar mening utifrån vad 

den tolkar. Vad tittaren gör av budskapet i serien är också knuten till en specifik kulturell 

kontext. Att titta på utbildningsprogram blir ur ett socialkonsturktionistiskt perspektiv en aktiv 

handling där mening skapas och reproduceras. Kunskapen som vi har om genus är kulturellt 

konstruerad och varierar mellan kulturer och således genom tid och rum. Den tolkning vi gör 

av programmet är även den färgad av den kultur vi lever i.

I fråga om tidigare forskning länkas den samman genom att i fallet Home Farm Twins

reproducera de stereotyper som finns om genus, vilket läromedelsforskning med 
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genusperspektiv också har visat. Däremot visar Rena rama forntiden upp en kritisk hållning 

till hur vi uppfattar genus och problematiserar de föreställningar och stereotyper som finns. 

Att man inom läromedel på senare tid har försökt visa på att genus kan framställas med en 

större mångfald, styrker vår undersökning av utbildningsprogram.
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8 Sammanfattning

Den första frågeställningen handlade om utbildningsprogrammen reproducerar stereotyper, 

svaret blir att Home Farm Twins gör det. Däremot är de här stereotyperna aldrig fasta och de 

kan variera, även om de kvinnliga och manliga karaktärerna reproducerar många av de 

värderingar som finns kring genus, kan de även erbjuda alternativa förhållningssätt.

Rena Rama forntiden är ett program som vi kan se präglas av att man ifrågasätter och 

problematiserar föreställningar kring kön, och producenterna är troligtvis medvetna om att det 

finns stereotyper omkring manligt och kvinnligt, både historiskt och med paralleller till 

dagens samhälle. Samtidigt är programmet inte helt fritt från de värderingar som finns i 

samhället och de problematiserar ibland inte dessa i tillräckligt stor utsträckning.

I fråga om UR erbjuder den mångfald som dess policy dikterar, blir svaret i 

fallet Home Farm Twins att den inte gör det. Det är ett program som vi kan se enbart riktar sig 

till flickor, det blir således väldigt svårt för UR att upprätthålla sin policy, där de förespråkar 

att deras material ska representera mångfald och nyskapande, och dessutom ska genomsyras 

av vad som står i läroplanen. När det handlar om Rena rama forntiden visar de däremot att 

man aktivt försöker problematisera de värderingar och normer som är knutna till manligt och 

kvinnligt, och UR visar tydligt att man har ett genusperspektiv i sitt utbud av 

utbildningsprogram, även om det aldrig går att komma ifrån att programmet är skapat i en 

kulturell kontext, där förhållandet manligt och kvinnligt bär på olika föreställningar.

Vad det gäller våra individuella förväntningar på vad vi skulle få fram genom våra 

undersökningar, stämde dessa till viss del, då vi förväntat oss att Rena rama forntiden som är 

producerat av UR själva, skulle vara mer kritiserande och problematiserande när det kommer 

till genus, än Home Farm Twins som är producerat i England och inköpt av UR. Där trodde vi 

att vi skulle hitta mycket starkare och tydligare reproduktioner av genus än vad vi faktiskt 

gjorde, vilket ändå tyder på att UR kanske har haft sin policy i bakhuvudet när de köpt in 

Home Farm Twins, även om vi anser att den ändå inte håller måttet gällande de restriktioner 

som finns vad det gäller UR:s utbildningsutbud.

Den kunskap som uppsatsen har gett oss som blivande lärare är att vi alltid 

måste förhålla oss kritiska till det material vi använder sig av i vår undervisning. Vare sig det 

kommer från ett  statligt organ som UR eller mer traditionella läroböcker. Vi vill dock påpeka 

att vi inte ser det som något negativt att använda sig av mediedidaktiskt material i 

undervisning, tvärtom ser vi det som en tillgång att använda sig av elevernas intressen och 

erfarenheter, vilket populärkulturellt material kan tillföra undervisningen.
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Vi vill även påpeka att vi inte vill att den här uppsatsens resultat ska leda till en hierarki kring 

av manliga och kvinnliga värderingar och att de bara är förbehållna ett specifikt kön. Det är 

mer frågan om att försöka problematisera vilka budskap som förmedlas i de nya medierna 

som används mer och mer i undervisningen. En dramaserie som Home Farm Twins

positionerar automatiskt in pojkar och flickor i olika kategorier, genom att det enbart riktar sig 

till ett genus som baseras på biologisk kropp. Det blir således väldigt svårt för en lärare att 

som läroplanen dikterar ”att motverka traditionella könsmönster”.
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9.3 Källförtäckning

Bilaga 1: Home Farm Twins

Avsnitt 1. 2003-12-15

Avsnitt 2. 2003-12-17

Avsnitt 3. 2003-12-18

Avsnitt 4. 2003-12-19

Avsnitt 5. 2003-12-22

Avsnitt 6. 2003-12-23

Avsnitt 7. 2003-12-24

Avsnitt 8. 2003-12-25

Avsnitt 9. 2003-12-26

Avsnitt 10 2003-12-29

 Bilaga 2: Rena rama forntiden

Avsnitt 1. Natur och Djur 2003-11-06

Avsnitt 2. Att vara barn på forntiden 2003-09-18

Avsnitt 3. Om döden 2003-09-25

Avsnitt 4. Om makt 2003-10-02

Avsnitt 5. Skönhet och mode 2003-10-09

Avsnitt 6. Språk 2003-10-16

Avsnitt 7. Himmel och jord 2003-10-23

Avsnitt 8. Resa 2003-10-30

Avsnitt 9. Den sanna historien 2003-11-13


