
 

 
 

EN JÄMSTÄLLD LÄROBOK? 
En idéanalytisk studie om vad jämställdhet i läroboken kan innebära 

 

 

Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet 

 
  

Författare: Stina Johansson  

Handledare: Mats Lundström 

Samhällskunskap D: Statskunskap C  

Höstterminen 2018 

10995 ord, 37 sidor  

 



 1 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING .................................................................................................. 2 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING ................................................................................... 3 

BAKGRUND.................................................................................................. 4 

JÄMSTÄLLDHETSARBETE I SKOLAN ............................................................................. 4 
LÄROBÖCKERNAS ROLL I UNDERVISNINGEN.................................................................. 5 

MATERIAL OCH METOD ................................................................................ 7 

METOD: IDÉANALYS .............................................................................................. 7 
MATERIAL .......................................................................................................... 8 

UNDERSÖKNING .......................................................................................... 9 

JÄMSTÄLLDHET I STYRDOKUMENTEN .......................................................................... 9 
HUR DEFINIERAS JÄMSTÄLLDHET ............................................................................ 10 
KVALITATIV ELLER KVANTITATIV JÄMSTÄLLDHET .......................................................... 14 
GRANSKNINGAR AV JÄMSTÄLLDHET I LÄROBÖCKER ...................................................... 19 
EN JÄMSTÄLLD LÄROBOK? .................................................................................... 22 

DISKUSSION ............................................................................................... 28 

SLUTSATS .................................................................................................. 31 

KÄLLFÖRTECKNING .................................................................................... 32 
 
  



 2 

INLEDNING 
 

Jämställdhet är en ständig aktuell fråga och något som man jobbar för att främja på nästan alla 

områden i samhället. Skolan är en institution där jämställdhet har fått ett stort fokus, både i 

läroplanen och skollagen står det att skolan skall verka för en jämställd utbildning och ge alla 

elever samma förutsättningar oavsett kön. Men vad innebär jämställdhet? Denna fråga har 

diskuterats flitigt och ger olika svar beroende på vem  man frågar.  

 

Jämställdheten i skolans läroböcker har granskats flera gånger under 2000-talet, resultaten 

visade på en ojämn fördelning av antalet namngivna kvinnor och män. Männen förekom och 

namngavs i mycket större utsträckning än kvinnor i alla undersökningar, böckerna utgick också 

från ett manligt perspektiv. Detta har fått många att argumentera för att skolans läroböcker visar 

på bristande jämställdhet och att de därmed inte stämmer överens med läroplanens 

jämställdhetskrav. Men är böckerna ojämställda när kvinnor inte omnämns? Resultaten av 

granskningarna har lett till en debatt där kritiker menar att läroböckerna bör öka den kvinnliga 

representationen för att anses jämställda medan andra sidan istället menar att läroböckerna 

speglar verkligheten och att man inte kan tvinga in kvinnor på poster i böckerna där de inte ger 

en rättvis bild av verkligheten.   

 

Denna uppsats redogör för argumenten om vad jämställdhet kan innebära och resonerar därefter 

genom att undersöka granskningar av jämställdhet i läroböckerna huruvida läroböckerna kan 

sägas vara jämställda eller inte. Frågan är viktig eftersom skolans styrdokument lägger allt 

större vikt vid jämställdhetsarbetet men vad som sällan beskrivs i vare sig skollagen, 

styrdokumenten eller publiceringar från skolverket är hur jämställdhetsbegreppet skall tolkas.  
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Syfte och frågeställning  
 

Studiens syfte är att belysa de delade åsikterna i frågan hur begreppet jämställdhet bör tolkas 

och visa hur detta gör styrdokumentens mål om jämställdhet svårtolkade. Genom att inkludera 

tidigare publicerade undersökningar och den efterföljande mediala debatten om huruvida 

läroböckerna i samhällskunskap och historia  förmedlar ett jämställt innehåll eller inte belyses  

problemet än tydligare.  

 

Genom studien åskådliggörs att det finns olika tolkningar för vad begreppet jämställdhet kan 

innebära samt hur detta appliceras på läroboken. Genom att studera styrdokumenten för 

gymnasieskolan framkommer det att principen om jämställdhet har en framträdande roll men 

vad som inte framgår är hur jämställdheten skall tolkas och förmedlas. Det finns alltså ett 

problem med hur frågan om en jämställd undervisning skall tolkas.   

 

Arbetet har utgår från två frågeställningar, dessa lyder:  

 

Hur beskrivs jämställdhet i läroplanen för gymnasieskolan (LGY11)? 

 

Hur kan olika tolkningar av begreppet jämställdhet appliceras på den mediala debatten om en 

jämställd lärobok för samhällskunskap och historia?  
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BAKGRUND 
 
Jämställdhetsarbete i skolan 
 
Skolan har bedrivit arbete för en ökad jämställdhet under de senaste fem decennierna. I 1969 

års läroplan formulerades tanken om en jämställd utbildning för första gången. Läroplanen 

uttryckte att pojkar och flickor skulle behandlas lika. 1979 fastställde även skollagen att skolan 

skulle verka för att behandla pojkar och flickor lika.1 

  

Under 1970- och 80-talet ansågs den bristande jämställdheten inom skolan bero på bristande 

information och ansvaret för att främja jämställdheten låg hos syokonsulenten. Fokus för 

jämställdhetsfrågan låg då på könsfördelningen på olika program och utbildningar. Stora 

satsningar gjordes på informations och rekryteringskampanjer där man jobbade för att flickor 

skulle välja traditionellt manliga linjer tex ”Flickor och naturvetenskap” och ”flickor och 

teknik”. Man utgick från att det var flickorna som skulle förändra sin attityd gentemot manliga 

intressen och minst uppmärksamhet gavs åt innehållet i undervisningen och skolans 

verksamhet.2 

 

I 1994 års läroplan lyftes jämställdheten in i värdegrunden, det betonades att jämställdheten 

skulle vara synlig i undervisningen och i hela skolans verksamhet. Jämställdhet ansågs främst 

som en pedagogisk fråga och mycket ansvar lades på den enskilde läraren att själv kunna 

hantera detta område. Pedagogikprofessorn Ingegerd Tallberg Broman menar att den svenska 

skolan i och med 1994 års läroplan tog en tydlig ställning för jämställdheten där den 

framställdes som en utgångspunkt för undervisningen.3 

 

I 2011 års läroplan läggs det stor vikt vid jämställdhet, det handlar om att synliggöra normer 

och erbjuda en bredare undervisning med fler perspektiv, skolan skall också jobba mot 

diskriminering och ge alla elever tillgång till lika utbildning. Lärarens uppdrag att jobba för en 

jämställd utbildning förtydligas liksom riktlinjerna om att jämställdhet skall vara en fråga som 

integreras i alla skolans ämnen.4  

 

                                                        
1 Tallberg Broman, 2002, s.168 
2 Tallberg Broman, 2002, s.172 
3 Tallberg Broman, 2002, s.169 
4 LGY 11 
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Trots att jämställdhetsbegreppet funnits med i läroplanen och styrdokumenten sedan 1969 

menar  forskare att inte mycket har hänt i jämställdhetsarbetet, varken i gymnasieskolan eller 

grundskolan har man jobbat med jämställdhet i någon större utsträckning.5 Genom alla 

utbildningsstadier finns det krav i styrdokumenten att skolan skall driva ett aktivt 

jämställdhetsarbete. Trots detta visar undersökningar att skolan inte är jämställd. Satsningar har 

gjorts på  att utbilda personal för att öka kunskapen i frågor rörande jämställdhet men 

förändringen är trögrörlig.6    

 
Läroböckernas roll i undervisningen 
 
Läroboken har sedan länge en stark ställning i undervisningen, den används av läraren för att 

hämta material och som referens. Även om det i dagens skola inte är en och samma bok som 

används i all undervisning visar Niklas Ammert att läroboken fortsatt har en central position 

för undervisningens utformning och upplägg. Han beskriver att läroboken är med och påverkar 

både  lärare och elevers uppfattning om vilket innehåll och vilken typ av kunskap som är viktig.7 

 

Ansvaret för att välja ut och granska läromedlens innehåll har sedan kommunaliseringen av 

skolan i början av 90-talet överlämnats till skolorna själva, det  är numera upp till skolans rektor 

och lärare att utvärdera läromedlen. Skolinspektionen ser en risk med att det är skolan själv som 

nu ansvarar för inköp och granskar läromedlens innehåll, de menar att skolans budget kan 

komma att påverka vilka läromedel som köps in, samt att läromedlen väljs ut på grund av layout 

framför innehåll. De menar att lärarna måste vara mer kritiska till läroboken och inte lita på att 

läroboken följer styrdokumentens riktlinjer.8   

 

En undersökning gjord av tidningen Skolvärlden visar dock att få lärare hinner granska 

läromedlen. Utbudet av läromedel har ökat i stor takt men det finns mindre tid för lärarna att 

granska innehållet. Skolverket och skolinspektionen har möjlighet att göra 

efterhandsgranskningar av läromedlen, det vill säga de kan granska innehållet i de läromedel 

som redan finns ute på marknaden men dessa granskningar är sällsynta och den senaste 

granskningen kom 2010. Skolan har till skyldighet att förse eleverna med en utbildning 

                                                        
5 Wahlgren, 2009, s.185 
6 Wahlgren, 2009, s.26 
7 Ammert 2011, S.26 
8 Skolinspektionen, 2011, s.8 
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anpassad till läroplanen och ge eleverna de verktyg som behövs för att nå målen men i vilken 

utsträckning läromedlen är anpassade efter den senaste läroplanen kan ingen svara på. 9  

Tidigare undersökningar om jämställdhet i läromedlen har visat att män omnämns i större 

utsträckning än kvinnor och det manliga perspektivet dominerar i böckerna. Skolinspektionen 

menar att detta kan försvåra för elever som inte kan identifiera sig med personerna i 

läroböckerna att ta till sig undervisningen. I skolinspektionens rapport lyfts läromedel och 

läroböckerna som något som kan påverka elevernas resultat och syn på omvärlden. De menar 

att det därför är av största vikt att innehållet i läromedlen uppmärksammas.10   

Kritik har riktats mot lärobokens uppbyggnad och man menar att den förmedlar innehållet på 

ett sätt som icke ifrågasatt fakta. Bland annat pedagogikforskaren Roger Säljö har argumenterat 

för att läroboken inte skall användas i undervisningen i allt för stor utsträckning. Han menar att 

läroboken inte lämnar rum för diskussion och reflektion utan berättar om något som det är och 

elevernas uppgift blir att förbehållslöst inhämta den nedskrivna kunskapen utan att ifrågasätta 

informationen.  ” Texten har ett mycket speciellt tilltal och här finns inga ”jag tycker” eller 

andra uttryck för personliga perspektiv eller intressen. Det finns ingen formulerad 

frågeställning som den utgör svar på. Den radar upp mängder av termer och begrepp som hör 

hemma i diskurser och sätt att konceptualisera omvärlden som många elever antagligen har 

svårt att definiera”.11  

 

Ingegerd Tallberg Broman menar att läroboken har ett stort inflytande på eleverna och att det 

är viktigt med en jämn fördelning på kvinnor och män då igenkännandet och kunna relatera till 

innehållet är viktigt för elevernas inlärning och motivation. Ett problem som lyft fram av 

Tallberg Broman är att skolorna ofta använder samma läroböcker under en lång tid, 

förändringar i styrdokumenten efterföljs därför inte alltid i läroböckerna. 12  

                                                        
9  Skolvärlden, 2014-11-19 
10 Skolinspektionen, 2011, s.9-10 
11 Säljö, 2014, s.218 
12 Tallberg Broman, 2002, s.173 
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MATERIAL OCH METOD  
 
Metod: Idéanalys  

En idéanalys beskrivs av Ludvig Beckman som ”det vetenskapliga studiet av politiska 

budskap”13. Då studiens syfte är att undersöka hur begreppet jämställdhet kan tolkas i 

förhållande till skolans läroplan och värdegrund torde en idéanalys vara en väl vald metod. 

Beckman beskriver att idéanalysen kan ha tre olika syften: att beskriva och tolka innebörden av 

ett budskap, att ta ställning till ett material eller att förklara politiska budskaps uppkomst och 

konsekvenser.14 Eftersom detta arbete vill förklara hur ett begrepp kan tolkas blir detta en 

beskrivande studie. Det är således en beskrivande idéanalys som ligger till grund för arbetet.   

En beskrivande studie tros i vissa fall enbart vara ett första steg mot det förklarande och den 

faktiska undersökningen, men Beckman argumenterar för hur en beskrivande studie också 

bidrar till att förklara verkligheten, han menar att en beskrivande studie förklarar vad ett 

specifikt fenomen är för något.15 Även en beskrivande studie behöver tillföra något nytt och 

forskaren behöver dra slutsatser om materialet. Beckman beskriver det som att ”Vetenskapliga 

beskrivningar återger inte ett material utan drar slutsatser om det”16. 

För att besvara frågeställningen kommer olika argument för vad jämställdhet innebär att 

analyseras, dessa argument har framförts i andra sammanhang än just i frågan om läroböcker 

men kan ändå appliceras på frågan om vad som anses som en jämställd lärobok. I och med att 

denna studie fokuserar på idéerna som ligger bakom debatten framför vilka som framfört 

åsikterna kommer detta att bli en idécentrerad studie. Idéerna står i centrum för undersökningen 

och kontexten de framförts inom blir sekundärt.17  

Som analysteknik för studien används begreppsanalys, uppgiften blir att tolka innebörden av 

begreppet jämställdhet för att på så sätt kunna tolka läroplanens mål. Beckman menar att 

mångtydigheten hos inflytelserika begrepp gör att det är en viktig uppgift att definiera hur  det 

kan tolkas på olika sätt. Beckman beskriver de flesta begrep som mer eller mindre vaga och 

                                                        
13 Beckman, 2005, s.11 
14 Beckman, 2005, s.14 
15 Beckman, 2005, s. 48 
16 Beckman, 2005, s. 49 
17 Beckman, 2005, s. 17 
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menar att preciseringar av begreppen gör en text mer begriplig. ”En precisering är ett försök att 

ange mer specifika kriterier för vad ett begrepp omfattar.”18 

Material 

Det material som är av relevans för studien är läroplanen för gymnasieskolan där särskilt fokus 

läggs vid värdegrunden, rapporter från skolverket och skolinspektionen om jämställdhet i 

skolan, ideologiska diskussioner om begreppet jämställdhet samt de granskningar som har 

gjorts gällande jämställdhet i läroböcker och debatten som följde dessa granskningar.  

Urvalet av materialet motiveras med att det innehåller varierade argument och ger relevanta 

perspektiv till frågeställningen. Argumenten i materialet ger en nyanserad bild av debatten och 

ger företräde för flera perspektiv, både förespråkare och motståndare för att ge kvinnor större 

utrymme i läroböckerna kommer till tals. Argumenten i de olika debatterna används för att 

principiellt kunna resonera om vad jämställdhet innebär samt huruvida läroboken kan anses 

som jämställd eller inte.  

 
  

                                                        
18 Beckman, 2005, s.34 
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UNDERSÖKNING  
 
Jämställdhet i styrdokumenten  
 
I Läroplanen för gymnasieskolan finns ett tydligt fokus på jämställdhet. I värdegrunden 

förklaras det att skolan har ett ansvar att förmedla grundläggande demokratiska värderingar 

som eleverna senare kan ta med sig ut i samhället. Dessa värderingar beskrivs som 

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

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor”19.  

 

Vidare går att läsa att skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster och ge 

manliga och kvinnliga elever en likvärdig utbildning: ”Skolan ska aktivt och medvetet främja 

kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina 

intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt”20. Dessutom skall ingen ”i skolan 

utsättas för diskriminering på grund av kön […] Alla tendenser till diskriminering eller 

kränkande behandling ska aktivt motverkas”21. Även Skollagen lyfter fram jämställdhet som 

ett mål utbildningen skall sträva mot,  ”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 

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

solidaritet mellan människor.”22 

 

Både läroplanen och skollagen har således ett tydligt jämställdhetsfokus där man menar att 

skolan aktivt skall jobba för att motverka diskriminering och förmedla jämställdhet som ett 

grundläggande värde samhället är uppbyggt på. Vad som däremot saknas i dokumenten är 

konkreta exempel på hur de grundläggande värdena skall gestaltas, under kapitlet mål och 

riktlinjer i läroplanen går det att läsa att det är upp till läraren att ansvara för att undervisningen 

präglas av ett jämställdhetsperspektiv.23  

 

Jämställdhetsbegreppet kan tolkas på olika sätt, det kan röra en numerär jämställdhet, att till 

exempel nämna lika många kvinnor som män i sin undervisning, eller att ge frågan till lika 

                                                        
19 LGY 11 
20 LGY 11 
21 LGY 11 
22  Skollagen (2010:800 5 §)  
23 LGY 11 
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många flickor som pojkar i klassrummet. Det kan också innebära att man som lärare behandlar 

och bedömer eleverna lika oavsett kön, att värna om alla elevers lika rättigheter, skyldigheter 

och möjligheter och att lyfta båda könens intressen och att eleverna syns och hörs lika mycket 

i klassrummet. Hur man som lärare skall inkludera ett jämställdhetsperspektiv i sin 

undervisning finns det inga direktiv om, det finns heller inte någon tydlig definition på vilken 

form av jämställdhet läroplanen och skollagen åsyftar. Det blir därför upp till varje enskild 

lärare att tolka och definiera vad en jämställd undervisning innebär och hur detta förmedlas till 

eleverna. I nästa kapitel följer en rad definitioner på vad jämställdhet kan innebära.  

 
Hur definieras jämställdhet 
 
Det finns en viss oenighet om jämställdhetsbegreppets innebörd, ofta förklaras begreppet med 

att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter men vad detta 

innebär i praktiken råder det oenighet om. Det kan dels förstås som att något skall vara jämt 

fördelat mellan kvinnor och män, till exempel poster i en styrelse, men det kan också förstås 

som frånvaron av diskriminering av något av könen.  Nedan följer en rad förklaringar och 

analyser om begreppet.  

 

Statistiska centralbyrån ger vartannat år ut rapporten På tal om kvinnor och män, Lathund om 

jämställdhet24 som med siffror och statistik visar hur jämställdheten ser ut i Sverige inom en 

stor mängd samhällsområden. De förklarar jämställdhet på två sätt, kvantitativ och kvalitativ. 

Kvantitativ jämställdhet innebär att fördelningen mellan män och kvinnor är lika inom olika 

områden så som utbildning, yrke eller, i det här fallet, i läroboken. Finns det mer än 60% av det 

ena könet i en grupp är gruppen således mans- eller kvinnodominerad. Kvalitativ jämställdhet 

innebär istället att både kvinnor och mäns åsikter, intressen, erfarenheter och kunskaper tas 

tillvara, kan påverka i lika stor utsträckning och ges lika stor plats i samhället.25  

 

Den kvalitativa jämställdheten är svår att mäta, vissa menar att vägen till kvalitativ jämställdhet 

är kvantitativ jämställdhet, kvotering och krav på representation av båda könen kan leda till att 

politik eller arbetsplatser blir mer jämställda. Andra menar att den kvalitativa jämställdheten är 

något som växer fram och att det är fel att utvärdera jämställdhet i siffror, istället skall man 

fokusera på lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter och att inget av könen diskrimineras.  

                                                        
24 Statistiska centralbyrån: På tal om kvinnor och män  
25 Statistiska centralbyrån: På tal om kvinnor och män 
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Regeringskansliet förklarar på sin hemsida att jämställdhet ”handlar om jämlikhet mellan 

kvinnor och män som ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv”.26 

Regeringen har också satt upp sex stycken mål för jämställdhetsarbetet, där ingår bland annat 

en jämn fördelning av makt och inflytande och målet om jämställd utbildning som förklaras 

som att ”Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det 

gäller utbildning, studieval och personlig utveckling”.27 

 

Under målet för en jämställd utbildning går att läsa om insatser och prioriteringar som gjorts 

under de senaste åren. Där beskrivs bland annat hur regeringen har beslutat om ett förtydligande 

av skolans jämställdhetsuppdrag i läroplanerna samt om hur man satsat på att utbilda studie- 

och yrkesvägledare för att förbättra kvalitén och förebygga att könsstereotypa val av studie- 

och yrkesinriktning.28  

 

Pedagogikforskaren Britt Marie Berge ser problem i regeringens definition. Svagheten i 

definitionen menar Berge är att elever kan komma att bemötas olika på grund av deras kön, 

eftersom de ses som två särskilda kategorier. Hänsyn skall tas till ”det som särskiljer könen 

utan att särbehandla dem”. Samtidigt utvärderas jämställdheten genom att mäta i vilken 

utsträckning eleverna gör samma saker inom samma områden. Den vaga definitionen av 

jämställdhet kan komma att leda till flera olika och motstridiga tolkningar av innebörden.29  

 

Berge anser att det i regeringens definition om jämställdhet inte tas hänsyn till de existerande 

maktrelationerna som finns i samhället, människors olika utgångslägen problematiseras inte 

och då kan ambitionen om kvantitativ jämställdhet komma att gynna redan priviligierade 

grupper på bekostnad av andra. Berge ser att en förutsättning för att en kvantitativ jämställdhet 

skall kunna realiseras inom prestigefyllda och inflytelserika områden är välutbildade kvinnor.30 

Jämställdheten blir då en fråga om utbildning och ekonomi.  

 

 

                                                        
26 Regeringskansliet: Jämställdhet 
27 Regeringskansliet: Mål för jämställdhet 
28 Regeringskansliet: Jämställd utbildning- regeringens insatser 
29 Berge, 2011, s.160 
30 Berge, 2011, s.160-161 
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Malin Rönnblom diskuterar i artikeln Vad är problemet? vad jämställdheten innebär, och hur 

jämställdhet görs. Regeringen väljer att satsa allt mer pengar på jämställdhet och Rönnblom 

frågar sig vad det är de egentligen vill åt och vilka problem det är regeringen vill lösa. Mycket 

forskning ägnas åt jämställdheten men det är sällan uttalat vad jämställdheten egentligen 

innebär. Istället diskuteras den som något som alla vet vad det är och som något alla vill ha.31  

 

Rönnblom ser ett problem i att jämställdheten beskrivs som självklar och inte definieras, hon 

menar att det gör att begreppet jämställdhet rymmer flera innebörder och gör jämställdheten till 

en politisk fråga där innebörder blir beroende av aktörer och kontext.32 Jämställdhet förknippas 

ofta med att förbättra villkoren för gruppen kvinnor, Rönnblom kritiserar att kvinnor i denna 

fråga ofta ses som en homogen grupp med gemensamma intressen, vilja och strävan.33  

 

Jämställdhetspolitikens mål beskrivs som ”att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 

samhället och sina egna liv. Den syftar dels till att motverka och förändra system som 

konserverar en ojämställd fördelning av makt och resurser mellan könen på̊ en samhällelig 

nivå, dels till att skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt och möjlighet 

att påverka sin livssituation”34. Rönnblom kritiserar formuleringen då hon menar att det inte 

framgår om dagens icke jämställda system missgynnar kvinnor eller män samt att skrivningen 

inte förklarar vem som är ansvarig för problemet utan fokuserar på att båda könen missgynnas 

av den rådande ordningen.35  

Rönnblom ser vid en analys av de åtgärder som genomförts tydliga mönster, dels att frågor om 

makt och inflytande görs till ett problem som gäller antal och representation, dels att man anser 

att huvudproblemet som behöver lösas är bristen på kunskap.36 Rönnblom ifrågasätter detta då 

hon menar att jämställdhet då göra till ett problem som kan lösas genom att blotta sanningar, 

förändringen kan ske genom att ge människor vetskap om hur det är. Hon menar att kunskap 

genom detta synsätt blir till både ett problem och en lösning, ökad kunskap om jämställdhet 

antas leda till ökad jämställdhet. Resonemanget kritiseras också i och med att ansvaret för att 

ta till sig kunskapen läggs på enskilda individer, individerna man vill ge ökad kunskap är främst 

                                                        
31 Rönnblom, 2011, s.36 
32 Rönnblom, 2011, s.36 
33 Rönnblom, 2011, s.37 
34 Rönnblom, 2011, s.41 
35 Rönnblom, 2011, s.41 
36 Rönnblom, 2011, s.42 
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kvinnor. Rönnblom ifrågasätter att man i regeringens jämställdhetsmål främst riktar åtgärder 

mot de grupper som blir diskriminerade men att man inte diskuterar vilka som anses ansvariga 

för det rådande problemet med jämställdhet som regeringen definierat.37  

Mats Lundström diskuterar i artikeln Vad innebär jämställdhet, sin definition på jämställdhet. 

Lundström ser jämställdhet som ”frånvaro av könsdiskriminering”38 och menar att jämställdhet 

inte självklart innebär en kvantitativt jämn fördelning. ”Att kräva <<vi ska vara lika många 

som dom>> är inte samma sak som att kräva att alla skall bli behandlade som jämlikar”.39 

Lundström menar att en kvantitativ jämställdhet (könsbalans) inte kan sägas vara synonymt 

med jämställdhet, att likställa jämställdhet med en jämn könsbalans beskriver Lundström som 

orimligt. Han menar att detta skulle leda till att människor missgynnades på grund av sitt kön i 

syfte att öka könsbalansen.40 Han menar att man inte ska tolka målsättningen med jämställdhet 

som ett krav på en jämn könsbalans utan istället se att jämställdhet råder när kvinnor och män 

ges samma rättigheter, möjligheter och villkor. Lundström vill inte se en kvantitativ 

jämställdhet som ett krav utan istället som ett resultat av arbetet för jämställdhet.41  

 
Åsa Carlson, docent i praktisk filosofi undersöker i artikeln Jämställdhet, vad är det? vad som 

menas när styrdokumenten säger att ”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns 

lika rätt och möjligheter”. Carlsson menar att i skolan kan kvantitativ jämställdhet ses som en 

indikator på faktisk jämställdhet, men kan också ses som ett medel för att nå jämställdhet. 

Jämställdhet råder enligt Carlssons analys när ”individerna kan utveckla sina förmågor och 

intressen samt välja utbildning och karriär, utan att hindras av traditionella könsnormer, 

könsmönster, könsroller eller könsstereotyper”42. 

Carlsson finner följande samband: 

 ›jämställdhet› definieras som samma möjligheter för könen att utveckla förmågor och 

intressen, välja och genomgå en utbildning samt göra karriär. Ett begreppsligt villkor för att 

könen ska ha samma möjligheter är att individernas val inte begränsas av traditionella 

könsnormer och ett sätt att uppfylla detta villkor är att arbeta kvantitativt för jämställdhet. 

                                                        
37 Rönnblom, 2011, s.43 
38 Lundström, 2001, s.193 
39 Lundström, 2001, s.204 
40 Lundström, 2001, s.195 
41 Lundström, 2001, s.195 
42 Carlsson, 2017, s.3 
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Samtidigt antas samma möjligheter till utbildning och karriär för könen leda till just kvantitativ 

jämställdhet inom dessa områden.43 

Carlssons slutsats blir att jämställdheten som åsyftas i kontexten skola och utbildning utgår från 

antagandet att könen är i princip likadana och därför kan intressen och förmågor vara lika stora 

hos båda grupperna. Könen skall ges lika möjligheter då detta antas leda till kvantitativ 

jämställdhet. Hon menar också att traditionella könsnormer hindrar individerna och 

utvecklingen mot jämställdhet.44 

Jämställdhet i skolan kan tolkas på olika sätt, det kan gälla en jämn könsbalans men också att 

inget av könen diskrimineras.  Det främsta fokuset för styrdokumenten verkar vara att ge 

eleverna lika rättigheter och möjligheter, det är också tydligt att förklaringen får kritik då 

hänsyn skall tas till elevens kön men jämställdhet samtidigt råder då könen är precis lika och 

inte beaktas som en faktor. Vagheten i begreppet blir tydlig. Men hur ska jämställdhet mätas? 

I nästa del följer argument för kvalitativ och kvantitativ jämställdhet.  

 

Kvalitativ eller kvantitativ jämställdhet  
 
Idén om att mäta jämställdhet kvantitativt fick genomslag i Sverige när utredningen Varannan 

damernas presenterades 1987. I utredningen argumenterades det för kvotering för att öka 

andelen kvinnor och där med jämställdheten inom partierna och i riksdagen. Man menade att 

fler kvinnor behövdes i politiken för att göra beslutsfattandet mer demokratiskt. Man 

argumenterade för att kvinnor utgjorde hälften av befolkningen och att detta borde återspeglas 

i de beslutsfattande församlingarna, framförallt gjorde man kvinnorepresentationsfrågan till en 

demokratifråga.  

 

De tre huvudargumenten för en ökad representation av kvinnor inom partierna och i de 

beslutsfattande organen var resursargumentet, intresseargumentet och rättviseargumentet.  

Resursargumentet innebar att kvinnor och män ansågs ha skilda erfarenheter och relevanta 

beslut borde baseras på underlag från både kvinnor och mäns erfarenheter. Man menade att om 

enskilda kvinnor utestängdes från makten så utestängdes också viktiga områden och 

frågeställningar, samhället gick miste om viktig kunskap när kvinnor uteslöts.45 

                                                        
43 Carlsson, 2017, s.4 
44 Carlsson 2017, s.12  
45 Utredningen om kvinnorepresentation, 1987, s.15 
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Intresseargumentet baserades på åsikten att det fanns särskilda intressen mellan kvinnor som 

grupp och män som grupp. En jämnare könsfördelning skulle därmed lyfta fram 

kvinnointressen i större utsträckning och därmed gynna kvinnor.46 Med rättviseargumentet eller 

demokratiargumentet menade man att en ökad kvinnlig närvaro i de beslutsfattande 

församlingarna kunde betraktas som ett medel för att lyfta upp nya frågor och infallsvinklar och 

att få kvinnliga intressen att betraktas som politiskt relevanta. Detta ansågs som något som 

skulle gynna både politiken och kvinnor och män, politiken skulle komma att i större 

utsträckning tillvarata allas intressen.47  

 

Vidare i rapporten diskuterades könskvotering och man satte sig emot argumenten att 

jämställdhet skulle nås via frivilliga åtgärder, istället menade man att möjligheten att nå 

jämställdhet hade funnits i alla tider men att inget hade hänt, därför förespråkade man nu 

kvotering för att få en ökad jämställdhet och därmed en ökad demokrati.48 Det argumenterades 

för att kvinnor utgjorde halva befolkningen och att detta behövde återspeglas i de folkvalda 

församlingarna, för att bättre spegla samhället. ”Besluten blir inte relevanta för den halva av 

befolkningen som inte finns med där besluten fattas”.49 Man menade att kvotering av kön 

behövdes för att förbättra jämställdheten och bryta glastaken inom politiken och på alla 

arbetsområden. I rapporten sades att det behövdes en viss andel kvinnor i alla sammanhang och 

på alla platser.50  

 

Kritik mot principen om Varannan damernas kom från bland annat Mats Lundström, han 

menade att genom principen sätts det likhetstecken mellan en jämn könsbalans och 

jämställdhet, vilket Lundström ansåg inte alls vara en garanti. Han menade att 

”dansgolvsmetaforen är förrädisk” då jämställdhetens mål är samma behandling oavsett kön, 

och resonerade att principen då istället borde vara ”alla oavsett kön, får bjuda upp vem som 

helst när som helst”51. Lundström ansåg det fel att administrera fram en könsbalans och att 

detta skulle ses som ett mått för jämställdheten.52  

 

                                                        
46 Utredningen om kvinnorepresentation, 1987, s.16 
47 Utredningen om kvinnorepresentation, 1987, s.16 
48 Utredningen om kvinnorepresentation, 1987, s.17 
49 Utredningen om kvinnorepresentation, 1987, s.64 
50 Utredningen om kvinnorepresentation, 1987, s.66 
51 Lundström, 2001, s.201 
52 Lundström, 2001, s.187 



 16 

Kravet om ”halva makten” som Varannan damernas förde fram, menade Lundström var att 

sätta sig över demokratiska principer, det vore fel att begära ett visst utfall (könsbalans) i 

riksdagsvalet. Jämställdhet bland väljarna behövde inte betyda en jämn könsfördelning bland 

de valda. Att kräva varannan damernas  skulle göra att väljarnas makt inskränktes när vissa 

utfall av den demokratiska proceduren underkändes med hänvisning till jämställdhet.53  

Lundström såg inte kvotering som ett medel för jämställdhet, ”En jämn könsbalans i beslutande 

församlingar är varken ett nödvändigt eller tillräckligt villkor för att makten delas lika mellan 

män och kvinnor. Avgörande ur jämställdhetssynpunkt är att kvinnor kontrollerar och påverkar 

beslutsfattare lika mycket som män”.54  

 

Ännu en som har argumenterat för en jämställd representation inom politiken är Anne Phillips, 

som i slutet av 1990-talet lanserade teorin om närvarons politik där hon argumenterade för att 

kvinnor var bäst lämpade att representera kvinnor i parlamenten.  Phillips menade att vilka som 

representerar också påverkar vad som representeras, vilket i förlängningen påverkar samhället 

och vilka frågor som prioriteras.55 

Phillips ifrågasatte idéernas politik som innebar att vem som representerade medborgarna inte 

hade någon betydelse då det var personens åsikter som spelade roll. Samma åsikt kan delas av 

människor från olika bakgrund och kön, det behövde inte bero på delade erfarenheter inom 

gruppen. Denna uppfattning ifrågasatte Phillips och menade att om det endast återfanns män i 

en politisk församling kunde den inte sägas representera hela folket. 56  

Phillips menade att vad som kom upp på den politiska agendan och vilka beslut som fattades 

påverkades av vilka det var som satt vid makten och tillhandahöll platserna i parlamentet. 

Närvarons politik blev därmed viktig då den bidrog till att andra intressen lyftes upp. Politiken 

utformades olika när tidigare uteslutna grupper gavs plats i de beslutsfattande organen. Philips 

ansåg att en jämn könsfördelning i politiken var en fråga om demokrati och rättvisa. Hon såg 

det som både odemokratiskt och orättvist att män gavs en mycket större plats inom politiken än 

kvinnor, kvinnor nekades rättigheter och möjligheter som skulle vara tillgängliga för alla. Detta 

såg Phillips som en strukturell könsdiskriminering.57 

                                                        
53 Lundström, 2001 s.202 
54 Lundström, 2001 s.202 
55 Phillips, 2000, s.12-15 
56 Phillips, 2000, s.17 
57 Phillips, 2000, s.80-81  
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Fokus på den demokratiska rättvisan såg Phillips som ett allt mer framträdande argument och 

menade att det ställde ett ökat krav på en ökad kvinnlig politisk närvaro. Frågan om 

representation gick från att handla om vad som representerades till frågan om vem som 

representerades. Med detta lyfte Philips vikten av närvarons politik och betydelsen av 

symbolisk representation. Den symboliska representationen innebar att alla grupper skulle bli 

rättvist representerade och skulle spegla nationens befolkning. Phillips menade att de grupper 

som syns och de andra som inte syns i samhället bekräftar bilden av de osynliga grupperna som 

underlägsna. Att synas i politiska församlingar handlade också om att skapa förebilder för att 

kunna se kvinnlig närvaro i politiken som möjlig och på så sätt bana väg för en mer jämställd 

representation.58  Phillips menade att samhällsförändringar också påverkade de valda 

församlingarna och hur jämställdheten gick framåt, alla framsteg mot jämställhet i samhället  

menade Phillips skulle komma att ge effekt på de politiska församlingarna, dock menade 

Phillips att vill man ha en snabbare förändring krävde medvetna val, det vill säga kvotering. 

Drastiska förändringar av könssammansättningen i de politiska församlingarna har skett när 

partier tvingats att särbehandla könen och satt ett minimimått för antalet valda kvinnor.59  

Phillips ansåg att argumentet som främst talade för en ökad jämställdhet mellan könen var det 

rörande rättvisa, ”det är rent ut sagt groteskt och orättvist att män monopoliserar 

representationen.”60 

 

Den principiella diskussionen om kvantitativ och kvalitativ jämställdhet kan återfinnas på flera 

områden i samhället. Under vintern 2017-2018 förde Ivar Arpi en argumentation på Svenska 

dagbladets ledarsidor där han i ett antal ledarkrönikor kritiserade universitetens tvång på en 

jämställd litteraturlista. Arpi  kritiserade den så kallade statsfeminismen, med vilket han menade 

att staten tvingade på genusvetenskapliga teorier på alla universitetens utbildningar. Arpi 

menade att det inte finns ett självklart likhetstecken mellan feminism och jämställdhet. I 

artiklarna diskuterade han huruvida det var rätt att tvinga in kvinnliga författare på 

kurslitteraturlistan för att uppfylla kravet på kvantitativ jämställdhet. Arpi menade att ett tvång 

på en jämställd litteraturlista inte behövde innebära att kunskapen som förmedlades var 

jämställd och att den mätbara jämställdheten var fel väg att gå mot ett rättvist samhälle.  

Arpis ledare och debatten som följde tog avstamp i ett fall från Lunds universitet där en lektor 

tvingats inkludera en bok av den kvinnliga författaren Judit Butler i kurslitteraturen på en kurs 

                                                        
58 Phillips, 2000, s.58-61 
59 Phillips, 2000, s.76-77 
60 Phillips, 2000, s.80 
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som lektorn menade inte alls berörde hennes ämne. Detta eftersom statsvetenskapliga 

institutionen i Lund hade som mål att litteraturlistorna skulle bestå av minst 40% kvinnor. Arpi 

tog ställning mot detta och vad han kallade statsfeminismen, att regeringen med 

jämställdhetsmålen gjorde genusvetenskap och fokus på jämställdhet till en fråga viktigare än 

alla andra.61   

 

I artikelserien kritiserade Arpi de forskningsfinansierande myndigheterna för att även de ha 

påverkats av den jämställdhetsintegrering han menade att regeringen jobbade med. Enligt Arpi 

var det numera obligatoriskt att också fylla i genusperspektiv i ansökningsformulären för 

finansiering. Jämställdhet hade alltså blivit något som måste finnas med i varje ansökan om 

forskningsbidrag/anslag. 62 Arpi menade att regeringens krav på jämställdhet ledde till att den 

akademiska friheten inskränktes och ifrågasatte varför genusvetenskapen och 

jämställdhetsarbete skulle stå över all annan kunskap och var kritisk till att jämställdhet skulle 

frambringas via ett kvantitativ, procentuellt krav.63  Arpi beskrev regeringens direktiv och 

universitetens påtvingade genusarbete som ”en ensidig vision om social rättvisa” och menade 

att det inte var den rätta vägen att gå för ett jämställt samhälle.64 

 

Som kommentar på Arpis artiklar intervjuades Judith Butler, vars bok varit med och utlöst 

konflikten. Butler ansåg att det var fel med kvotering av kvinnliga författare ville inte att hennes 

forskning skulle bli påtvingad en kurs med anledning av kvotering. ”Det är en sak att hävda att 

genusperspektiv är ett tema som bör ingå i en kurs. Det är en annan sak att påstå att det enda 

sättet att säkerställa att genus inkluderas är genom ett kvoteringssystem som räknar antalet 

författare”. Butler ansåg inte tvång på kvantitativ jämställdhet som en lösning för att säkerställa 

jämställdhet. Räknandet av kvinnor och män kunde enligt Butler till och med vara 

kontraproduktivt. Dessutom poängterade hon att det inte är självklart att en kvinnlig författare 

skulle skriva om kvinnor, det kan inte automatiskt leda till jämställdhet mellan könen. Butler 

menade att jämställdhet inte ska ses i siffor utan som ett politiskt ideal som en kulturell 

förändring, något som inte kan räknas eller mätas.  

 

                                                        
61 Svenska dagbladet 2017-11-04 
62 Svenska dagbladet 2018-02-15 
63 Svenska dagbladet 2017-11-04 
64 Svenska dagbladet 2017-11-05 
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Butler menade att ett procentuellt krav på kvinnliga författare och deltagande inte var rätt 

lösning för att nå jämställdhet, istället var det viktigt att lärarna engagerade sig i frågan för att 

själva kunna avgöra vad som var relevant för kursen de undervisade i.  Lärarna måste själva 

förstå frågan för att kunna ta hänsyn till perspektivet. Butler menade att ett rättvist samhälle 

kommer genom frihet. ”Jämlikhet och frihet är lika viktiga: frihet utan jämlikhet är orättvisa, 

men det är även jämlikhet utan frihet”. 65 

 
Jämställdhet kan alltså mätas på olika sätt, det går att argumentera för att något är jämställt när 

könsbalansen är helt jämn men det går också att argumentera för att jämställdhet råder när inget 

av könen diskrimineras. Huruvida läroböckerna är jämställda är en fråga som varit under 

granskning och diskussion ett antal gånger. Böcker har granskats av både skolinspektionen och 

massmedia. Nedan följer en presentation av de undersökningar som har gjorts om jämställdhet 

i läroböcker i samhällskunskap och historia.  

 
Granskningar av jämställdhet i läroböcker  
 
2006 undersökte skolverket, på uppdrag av regeringen, hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, 

kön, religion och sexuell läggning framställdes i 24 olika läroböcker i naturkunskap, historia, 

religionskunskap och samhällskunskap. Undersökningen gjordes i förhållande till de statliga 

jämställdhetsmålen och läroplanens värdegrund. Granskningen om hur kön framställdes i 

läroböckerna gjordes av Britt-Marie Berge och Göran Widding. Resultatet visade att män och 

pojkar var överrepresenterade i läromedlen. Läromedlen genomsyrades av ett likhetstänkande 

där man ofta lyfte att kvinnor och flickor kunde göra samma saker som män och pojkar men 

män och pojkar återfanns sällan på typiskt kvinnliga positioner. Genomgående i de granskade 

böckerna var att männen och pojkarna hade fler representanter och tilläts göra fler saker. De 

undersökta läroböckerna genomsyrades av en manlig norm och könsneutrala begrepp gavs en 

manlig innebörd.66  

 

De undersökta samhällskunskapsböckerna visade på samma trend som den sammantagna 

analysen, männen och pojkarna var norm och var överrepresenterade i exemplen där människor 

köandes. Även bilderna bidrog till den ojämna representationen där männen förekom i större 

utsträckning än kvinnorna.67 Flera av samhällskunskapsböckerna hade separata avsnitt där kön 

                                                        
65 Kvartal 2017-11-22 
66 Berge &Widding, 2006 (ej paginerad text) 
67 Berge &Widding, 2006 (ej paginerad text) 
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kommenterades, detta menade dock författarna låg ”som isolerade öar utan koppling till de 

övriga avsnitten”68. Eftersom avsnitten var separerade från det övriga innehållet menade Berge 

och Widding att dessa inte betraktades som lika relevanta och inte heller gavs samma 

uppmärksamhet som kapitlets huvudfokus. Frågan om jämställdhet och kön blev ett tillägg till 

den ordinarie texten. Undersökningen visade dessutom att det saknades kritiska reflektioner 

kring dessa förhållanden. Berge och Widding efterfrågade ett ifrågasättande och 

problematisering kring makt, kön och jämställdhet. Dessutom riktades kritik mot att avsnitten 

som behandlade politiska ideologier förbisåg ideologier utvecklade av kvinnor. I kapitlet om 

politiska ideologier gavs ideologier utvecklade av män hela utrymmet medan feminismen 

återfanns som en valfri fördjupningsuppgift.69  

 

År 2010 fick Anne Sofie Ohlander uppdraget av regeringen och Delegationen för jämställdhet 

i skolan att granska ett antal läromedel i samhällskunskap och historia med fokus på 

jämställdhet. Detta presenterades i två rapporter; Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i 

samhällskunskap och Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia. Utgångspunkten 

för undersökningen var att granska vilket utrymme och betydelse som gavs kvinnor och män 

och deras förhållanden i läroböckerna, dessutom syftade undersökningen till att granska hur 

kvinnor och män framställdes i förhållande till varandra.70  

 

Undersökningen visade att männen gavs större uppmärksamhet och utrymme än kvinnorna. 

Förhållanden var likadant i samtliga granskade samhällskunskapsböcker. Maktförhållanden 

mellan könen och jämställdhetsaspekter problematiserades endast i mycket liten utsträckning.71 

Kvinnor namngavs i lägre utsträckning än män, i den ena av de granskade böckerna för 

gymnasieskolan var 11 av 5672 av de namngivna personerna kvinnor, i den andra var 1 av 2073 

namngivna personer en kvinna. Ohlander menade att för att jämställdheten skulle kunna 

tillgodoses krävdes att män och kvinnor gavs samma uppmärksamhet i böckerna och att 

böckernas innehåll problematiserades utifrån aspekter om jämställdhet, hon menade därmed att 

böckerna brast i sina framställningar angående jämställdheten. Samhällskunskaps- böckerna 

kritiserades för att påstå sig ha en könsneutral utgångspunkt men vid granskningen visade sig 
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ha mannen och manligt tänkande som norm medan kvinnorna beskrevs och gestaltades mer 

sällan, Ohlander menade att kvinnorna då framstod som avvikande från normen.74  

 

Liksom i de granskade samhällskunskapsböckerna visade granskningen av historieböckerna att 

männen gavs ett större utrymme än kvinnorna. Dessutom dominerade det manliga perspektivet 

och kvinnoperspektiv och frågor som behandlade kvinnor togs upp i särskilda avsnitt som enligt 

Ohlander gav intrycket av att vara tillagda i efterhand. Ohlander kritiserade även att kvinnor 

och mäns samhälleliga ställning och maktförhållanden mellan könen genom historien inte 

problematiserades. Ett resultat som Ohlander var både förvånad och kritisk över var att 

kvinnornas närvaro minskade ju längre fram man kom i historien, i två av de granskade 

böckerna omnämndes inga kvinnor efter år 1720, vilket Ohlander menade innebar att böckerna 

inte kunde säga sig behandla kvinnohistoria samt att det ledde till att flera historiska skeenden 

beskrevs i otillräcklig utsträckning. De granskade läroböckerna påstods inte uppfylla  

läroplanens jämställdhetsmål.75  

 

I januari 2015 presenterade DN en granskning av kvinnlig representation i läroböcker i historia 

där de räknat antalet namngivna personer och resultatet visade att antalet namngivna kvinnor 

var mycket lägre än antalet namngivna män. I snitt förekom det 13 procent namngivna kvinnor 

och 87 procent namngivna män i böckerna. Fyra läroböcker granskades, utgivna av de fyra 

största läromedelsförlagen. I en av de granskade böckerna namngavs fler nazister verksamma 

under andra världskriget än kvinnor genom hela historien, 31 nazister och 21 kvinnor.76 De 

granskade böckerna var alla utgivna efter att den nya läroplanen trädde i kraft, den ställer högre 

krav på jämställdhet i undervisningen men det var inget som återspeglades i böckerna. 

 

SVTs Kulturnyheterna publicerade i november 2016 sin granskning av kvinnlig närvaro i 

läroböckerna, de hade  räknat namngivna personer i sex böcker i historia och litteraturhistoria. 

Resultatet blev att kvinnor endast utgjorde 15% av de namngivna personerna.77 Böckerna 

ansågs också ge en ensidig bild av historiska kvinnor, alla kvinnor som benämndes i de 

granskade historieböckerna kunde kategoriseras som den godhjärtade förebilden, ”kvinnor som 

är exemplariska i sin strävan efter att tjäna Gud, goda ideal eller sina medmänniskor” medan 
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männen gavs flera olika roller i böckerna, de porträtterades som både illvilliga, maktlystna och 

godhjärtade och hjältar. 78 

 

Kritik har framkommit mot flera läroböcker för den ojämna fördelningen av namngivna män 

och kvinnor. Böckerna kritiseras också för att ha ett manligt perspektiv och att omedvetet 

förmedla en manlig norm. Och tidigare forskning har visat att läroböckerna har en stark 

ställning i undervisningen. Även om det finns andra läromedel att tillgå och läraren jobbar med 

att ge andra perspektiv så verkar läroboken ha en stark ställning i skolan. Den kan ge både 

struktur och innehåll till undervisningen. Kritiken som lyfts fram är dock viktig, läroboken 

förmedlar ett innehåll som inte öppnar upp för reflektioner om vad texten säger, med detta 

stärks kravet på ett jämställt innehåll. Om lärobokens fakta lämnas okommenterad krävs det att 

den förmedlar ett jämställt innehåll för att leva upp till styrdokumentens krav på en jämställd 

undervisning. Frågan huruvida läroboken, trots den ojämna fördelningen av män och kvinnor, 

förmedlar ett jämställt innehåll har diskuterats på många håll, här nedan följer argumentation 

som lyfter åsikter som talar både för en ökad kvantitativ och kvalitativ jämställdhet i läroboken.   

 
En jämställd lärobok? 
 
Genom de presenterade granskningarna av läroböcker följde debatter om ökad kvinnlig 

representation i läroböckerna och frågan om vad jämställdhet innebär. Argumenten som lyfts 

fram i diskussionen kring läroboksgranskningarna mynnar ut i frågan om det krävs en större 

kvinnlig närvaro för att böckerna skall betraktas som jämställda eller kan böckerna sägas 

uppfylla läroplanens krav på jämställdhet trots den stora överrepresentationen av namngivna 

män och utgångspunkter från den manliga normen? Argumenten från debatten kommer nu att 

presenteras.  

 

Att fler kvinnor skulle inkluderas skulle också betyda att vissa män skulle försvinna från 

läroböckerna, frågan om vem som skall ges utrymme är svår att avgöra. Läroboksförfattarna 

menar att anledningen till det större plats män ges är en fråga om utrymme och att mycket 

material måste sållas bort. kärnkunskapen, det allra viktigaste, blir kvar och den innehåller, 

enligt författarna, fler män. Ett annat argument för att det inte ska inkluderas fler kvinnor i 

läroböckerna rör huruvida böckerna då ger en rättvis bild av verkligheten. Kritiker menar att ett 

ökat kvinnoperspektiv och fler omnämnda kvinnor skulle innebära att man tillrättalade historien 
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för att den ska passa dagens samhälleliga diskurs. Böckerna skulle inte spegla samhället som 

det har varit utan ge en bild av vilken kunskap vi värderar idag. Detta skrev bland annat Inger 

Enkvist om i en krönika som svar på Ivar Arpis ledare. Hon menade att de humanistiska ämnena 

ofta drabbades av vad hon kallade ”filler feminism” vilket innebar att man tog bort någon eller 

några män från litteraturlistan och "fyllde i" med kvinnliga författare, filosofer eller forskare 

med anledning av att det skulle finnas kvinnor på litteraturlistan.  Enkvist var kritisk till detta 

tilltag och menade att det innebar att man tillrättalade ämnets historia i efterhand och därmed 

inte speglade verkligheten. ”När kvinnor sätts upp på litteraturlistor är det inte alltid klart om 

det handlar om en orättvist bortglömd person som dras fram, eller om en mer obetydlig person 

framhålls framför en mer betydande”. 79 Enkvist argumenterar för att fler kvinnor i 

läroböckerna skulle innebära diskriminering då kvinnorna inte ges plats för sina förtjänster utan 

för att de kvoterats in. Detta argument menar att en kvantitativ jämställdhet inte nödvändigtvis 

skulle leda till en kvalitativ jämställdhet.  

 

Ett argument som både Berge och Widding och Ohlander lyfte för en ökad andel kvinnor i 

böckerna handlar om identifiering. I båda granskningarna ifrågasätts hur kvinnliga elever skall 

kunna identifiera sig med politik eller andra samhällskunskapsfrågor när de i böckerna beskrivs 

som arenor som enbart finns till för männen. Det behövs kvinnliga förebilder i läroböckerna för 

att eleverna skall kunna tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt. Berge och Widding menade 

att underrepresentationen av kvinnor och den manliga normen kunde bidra till att de kvinnliga 

eleverna hade svårt att känna delaktighet i undervisningen. Den låga andelen kvinnor i 

läroböckerna och avsaknaden av kvinnor i kapitlet om politiska ideologier kunde göra att de 

kvinnliga eleverna hade svårt att identifiera sig som politiska varelser.80 Ohlander menade att 

det har stor påverkan på eleverna att lära sig en historia och om ett samhälle där kvinnor inte 

framstår som delaktiga. Ohlander menade att om undervisningen utgick från någon av de 

granskade böckerna riskerade den att ge eleverna en begränsad och negativ bild av sig själva 

och omvärlden.81 Hon kritiserade också avsaknaden av kvinnliga förebilder och menade att det 

fanns stor risk att kvinnliga elever skulle komma att strunta i historieämnet eftersom det ändå 

inte handlade om dem. 82 
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Identifiering och förebildsargumentet var något som Varannan damernas och Anne Phillips 

teori om närvarons politik också lyfte, argumenten för identifiering och förebilder kan alltså ses 

som ett argument för en ökad kvantitativ jämställdhet. Anne Philips menade att det behövdes 

kvinnliga politiker för att de kvinnliga medborgarna skulle kunna identifiera sig med denne,  

men den kvinnliga närvaron kunde också ses som symbolisk. Kvinnliga förebilder skulle bana 

väg för att fler kvinnor såg möjligheter i att engagera sig i politiken vilket i förlängningen skulle 

leda till ett mer jämställt samhälle.83 Med detta resonemang skulle fler kvinnor i läroboken leda 

till att skolan levererar en mer jämställd undervisning, vilket läroplanen kräver. Argumentet 

tolkas här som att en kvantitativ jämställdhet antas leda vägen för en kvalitativ jämställdhet. En 

numerär ökning av namngivna kvinnor antas leda till en mer jämställd utbildning och till ett 

mer jämställt samhälle.  

 

Ett annat argument som framhålls av förespråkarna för åsikten att det behövs fler kvinnor i 

läroböckerna är att man ser problem i att maktförhållanden mellan könen inte problematiseras, 

böckerna ger en bild av mannen som dominerande i samhället och i historien och detta 

kommenteras eller ifrågasätts inte. Dessutom menar många att eleverna inte har kunskaper nog 

att själva se problematiken utan att detta måste kommenteras av böckerna för att 

uppmärksammas. Den uteblivna problematiseringen kan göra att eleverna antar att det som 

beskrivs i böckerna också är gällande i samhället, och läroplanens mål har därmed inte 

uppfyllts. Detta har bland annat Klas Göran Karlsson lyft, han menar att eleverna saknar 

tillräcklig förmåga för att kunna se på läroboken kritiskt och hålla en distans till dess innehåll. 

De tar för givet att vad som står i läroboken är sant.84 Detta diskuterade även Ohlander och 

Ebba Witt Brattström i en debattartikel efter undersökningen om samhällskunskap- och 

historieböcker, där de menade att man måste ifrågasätta hur elever och deras utbildningen 

påverkas av att historien framställs som en fråga som enbart rör män och att detta aldrig 

ifrågasätts. Ohlander och Brattström menade att man måste förhålla sig kritiskt till läroböckerna 

och ifrågasätta hur det påverkar både manliga och kvinnliga elever att historian presenteras som 

i princip enbart manlig.85 Detta argument kan ses som ett argument för en kvalitativ 

jämställdhet, det behövs egentligen inte fler av något kön i boken för att göra den jämställd utan 

vad som behövs är problematisering och ifrågasättande. Med detta argument kan man dra 
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slutsatsen att böckerna kan förmedla ett jämställt innehåll även om de namnger 85% män och 

15% kvinnor så länge de ifrågasätter och diskuterar varför det är så.  

 
Ohlander argumenterade för att namn är en viktig symbol för att visa personens inflytande på 

samhället, benämns personen med namn måste den alltså ha varit viktig. Det är därför fel att så 

få kvinnor namnges och ger eleverna en bild av att männen som mycket mer viktiga och 

betydelsefulla än kvinnorna, särskilt eftersom eleverna själva sällan ifrågasätter bokens innehåll 

och urval.86 Detta argument lyftes även Ammert som menade att läroboken kan sägas forma 

elever och lärares uppfattning om vilket innehåll och vilken typ av kunskap som är viktig. Det 

som står i boken är det som är relevant och viktigt att kunna, därmed kan det som läroboken 

utelämnar anses som mindre viktigt och därför inte tas upp i undervisningen.87 Dessa argument 

kan knytas samman med Anne Phillips teori, hon menar att den symboliska representationen är 

viktig då vem som syns signalerar vem som är viktig och att inte synas bekräftar bilden av vissa 

grupper som underlägsna andra.88 Detta kan ses som ett argument för en ökad kvantitativ 

jämställdhet, kvinnorna behöver synas i böckerna i större utsträckning än idag för att öka 

undervisningens jämställdhet.  

 

Att kvinnorna ses som ett tillägg i samhället eller till historien är något som också får kritik, 

vissa menar att detta kan ge en skev bild för eleverna av hur samhället ser ut. Kvinnor och 

kvinnoperspektiv måste skrivas in i boken som en lika självklar del som den manliga historien. 

Det finns ett stort antal kvinnor som skulle kunna omnämnas men utesluts, detta har bland annat 

Ohlander lyft fram. Efter sin granskning menade hon att det trots allt varit att vänta att fler män 

än kvinnor skulle omnämnas i böckerna, männen återfinns i större utsträckning på framskjutna 

positioner i samhället,  Ohlander ifrågasatte ändå att framstående politiska aktörer så som 

Margaret Thatcher och Angela Merkel inte namngavs i flera av de granskade läroböckerna.89 

Ohlander menade läroboksförfattarna måste omprioritera vad de skriver om, det finns ett stort 

antal kvinnor som skulle kunna omnämnas vilket också skulle ge en mer rättvis bild av 

samhället och historien. Läroboksförfattarna måste vara självkritiska till sina böcker och fråga 

sig vart kvinnorna är, för de finns och har alltid funnits. Ohlander såg en konservatism i 

produktionen av läromedel, man vill fortsätta att producera läroböcker på det sätt som man 
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alltid har gjort och som det redan ser ut.90 Ohlanders argument kan tolkas som att hon inte anser 

läroböckerna varken kvalitativt eller kvantitativt jämställda. Hon lyfter namn som sällan 

omnämns trots att de har haft framstående politiska positioner och detta kan ses som att 

kvinnorna diskrimineras. Läroböckerna behöver alltså omnämna fler kvinnor för att kunna 

anses som kvalitativt jämställda, ett ökat antal kvinnor skulle dessutom göra att böckerna blev 

mer jämställda utifrån båda perspektiven.  

 

Ohlander menade att många intressanta och viktiga perspektiv försvinner när kvinnorna utesluts 

från läroböckerna, och mycket av det som läroböckerna tar upp skulle kunna ges nya 

infallsvinklar om de istället beskrevs ur ett kvinnoperspektiv. Viktiga delar av historien och 

perspektiv på samhället försvinner när man väljer att inte omnämna kvinnorna. Ohlander hade 

också svårt att förstå vad den stora obalansen mellan män och kvinnor i läroböckerna berodde 

på. Det finns mycket forskning från universiteten med jämställdhets- och kvinnoperspektiv men 

ändå väljer läroboksförfattarna att inte ta med det.91  Detta kan tolkas som ett argument för 

kvalitativ jämställdhet, det är inte antalet kvinnor som spelar roll utan de nya perspektiven det 

ger att inkludera kvinnor. Att ge fler perspektiv skulle bredda elevernas kunskap och därmed 

förbättra kvalitén på undervisningen.  

 

Att räkna män och kvinnor som en indikator på jämställdhet har fått kritik, bland annat skrev 

Aleksandra Boscanin, som svar på kulturnyheternas granskning, en ledare i Göteborgsposten 

där hon ifrågasatte vad man ville uppnå med dessa granskningar. ”Att fler män än kvinnor fått 

sina namn inskrivna i historieböckerna är den naturliga följden av att män dominerat 

historien”. Hon menade att genom granskningar försöker man insinuera att läroböckerna och 

historien behöver skrivas om, vilket skulle vara att anpassa historien efter vår samtid och att ge 

en skev och falsk bild av den faktiska historien. Boscanin menade att granskningar med 

utgångspunkten antal män och kvinnor inte var tillförlitliga, det främsta syftet med dem ansåg 

hon vara att de belyste den hierarkiska ordning som format historien, hon menade att de inte 

visade på diskriminering utan snarare lyfte att alla människor inte får plats i en lärobok. Hon 

menade att om man hade ”brytt sig om att leta hade de med största sannolikhet även kunnat 

finna betydelsefulla män vars namn inte omnämns”. Boscanin välkomnade att bortglömda 

personer lyftes fram mer i läroböckerna men menade att det primära fokuset skulle vara deras 
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gärningar och påverkan på samhället istället för deras kön.92 Boscanins argument kan tolkas 

som att hon argumenterar för att jämställdhet innebär frånvaro av diskriminering framför en 

numerär jämställdhet.  

 

I rapporten Varannan damernas  argumenterades det för könskvotering som ett sätt att nå en 

ökad jämställdhet. Man menade att kvinnor som grupp måste bli representerade och att detta 

snabbast skedde genom kvotering.93 Detta argument står i motsättning till Ivar Arpis åsikter, i 

sina ledare i Svenska dagbladet menade han att en kvoterad jämställdhet i kurslitteraturen skulle 

kunna liknas vid ideologiproduktion94 Att tvinga in jämställdhet som en fråga viktigare än alla 

andra menade Arpi också kunde ge effekt på undervisningen  ”Om kvaliteten är det viktigaste 

bör inte kön vara en faktor alls. Men om det man vill uppnå är en numerär jämlikhet mellan 

män och kvinnor måste man ta med kön som en faktor.”95 Enligt Arpi kunde man inte förespråka 

kvotering av ett visst kön och samtidigt säga sig vilja främja forskning av högsta kvalitet. Han 

menade att forskare och ämnen valdes bort till förmån för personer ur den andra gruppen för att 

ge alla lika plats.96 Detta argument talar också för en kvalitativ jämställdhet där fokus inte ligger 

på siffror utan istället den bäst lämpade skall få platsen. I en lärobok skulle detta betyda att de 

mest framstående personerna skulle ges plats, om det vore hundra procent namngivna män vore 

inget problem enligt Arpis argumentation då det var de som var mest lämpade och valdes ut för 

sin gärning, inte på grund av sitt kön.  

 

Begreppet jämställdhet kan tolkas på olika sätt, även när det gäller läroboken. Huruvida 

läroboken är jämställd eller inte är svårt att säga, vilket framgår av den återgivna 

argumentationen. Att inkludera fler kvinnor i läroböckerna skulle öka den numerära, 

kvantitativa jämställdheten men skulle enligt vissa leda till att den kvalitativa jämställdheten 

minskade i och med att vissa män diskriminerades till förmån för kvinnor som tog platsen enbart 

på grund av kön. Att inte ta hänsyn till kön när personer beskrivs i läroboken skulle å andra 

sidan också vara problematiskt då det skulle leda till att väldigt få kvinnor omnämndes. Att 

lyfta in fler perspektiv och problematisera att fler män än kvinnor omnämns tycks vara en väg 

att gå för att öka jämställdheten utan att diskriminera något av kön.  
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DISKUSSION 
 

Jämställdhet ges en vag definition i skolans styrdokument och detta kan bero på att det finns 

många tolkningar och man vill inte utesluta någon av dem. Jämställdhet måste ges innebörden 

av att vara både frånvaron av diskriminering och en jämn könsbalans. Det kan ibland vara svårt 

att sammanföra dessa och i vilket sammanhang den ena tolkningen står över den andra är svårt 

att avgöra. I skolans styrdokument står det att ingen skall utsättas för diskriminering vilket tyder 

på att det där förespråkas en kvalitativ jämställdhet framför en kvantitativ jämställdhet. 

Samtidigt kan frånvaron av en kvantitativ jämställdhet ses som en form av diskriminering och 

värdegrunden säger också att skolan aktivt skall motverka diskriminering vilket skulle tala för 

att numerärt öka antalet kvinnor i undervisningen.  

 

Läroplanen beskriver alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, den nämner inget 

om lika synlighet och därför går det inte att säga att läroböckerna inte följer styrdokumenten. 

Å andra sidan kan att osynliggöra kvinnor anses som en form av diskriminering- något som 

skolan skall motverka enligt värdegrunden. Det kan alltså argumenteras för att båda 

tolkningarna av jämställdhetsbegreppet kan appliceras på styrdokumenten. Tydligt är att det 

behövs en mer direkt formulering för hur skolan skall jobba med jämställdhet och förklaring av 

vad det innebär. Med vaga begrepp riskerar jämställdhetsarbetet att gå förlorad då lärare kan se 

det som svårt och mindre viktigt när det inte finns tydliga riktlinjer. Jag tror skolverket behöver 

publicera stödmaterial till lärare som en hjälp att tolka innebörden av jämställdhetsmålen i 

värdegrunden och handfasta förslag på hur lärare kan jobba mot dem. Om jämställdhet är något 

som eleverna skall ta med sig vidare genom livet och ut i samhället är det av stor vikt att de lär 

sig om innebörden och att problematisera det. Jag tror det i frågan om vad jämställdhet betyder 

är viktigt att lyfta att det kan ha flera innebörder. Mätbarheten av jämställdhet är bra som en 

indikator på den kvalitativa jämställdheten. Om ingen kvinna skulle ha omnämnts i 

läroböckerna måste det vittna om en avsaknad av jämställdhet, samtidigt är det viktigt att beakta 

att jämställdhet inte alltid är ett mätbart begrepp. Jämställdhet handlar om mer än namn och 

siffror.   

 

Jämställdhet kan innebära en jämn fördelning av kön i läroboken, kvinnor och män omnämns i 

lika stor utsträckning och ges samma betydelse, men jämställdhet kan också betyda frånvaron 

av diskriminering, det vill säga inget av könen diskrimineras till förmån för det andra könet. 

Argument har lyfts för att det behövs fler kvinnor i läroböckerna, samtidigt skulle detta innebära 
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att män plockades bort och då menar vissa att detta är diskriminering. Det är svårt att sätta olika 

inflytelserika personer mot varandra och bestämma vem som är mest viktig, det blir en 

balansgång för läroboksförfattarna men jag tror att man i många fall kan fråga sig själv ifall det 

finns en minst lika viktig kvinna att skriva om istället för alla män. Vad boken förmedlar har 

stor betydelse, Philips argumenterar för att synlighet är viktigt för att visa vem som är viktig 

om vem som är mindre viktig, det spelar alltså roll. Därför behövs det fler kvinnor i 

läroböckerna.  

 

Argumentet att det borde förekomma fler kvinnor i läroböckerna för att även kvinnliga elever 

ska kunna identifiera sig med innehållet var ett argument som förekom flera gånger. Att kvinnor 

behövs som förebilder för att bana väg för en förändring av normer om vad kvinnor kan göra 

och vilka områden som är kvinnliga och manliga tycks ha starka belägg. Bland annat Anne 

Phillips teori talar för att den symboliska representationen kan det leda till en ökad jämställdhet 

i samhället. Detta var också ett argument som utredningen Varannan damernas framförde och 

som bevisligen har gett effekt på politiska församlingar i Sverige där det idag förekommer långt 

mycket fler kvinnliga politiker än vad det gjorde vid slutet av 80-talet. Genom att se vilken 

effekt det har haft på de politiska församlingarna kan det tänkas att man skulle se samhällelig 

effekt om skolböckerna inkluderade fler kvinnor.  

 

Att räkna antalet namngivna kvinnor och män har från många håll fått kritik för att inte mäta 

jämställdheten på ett rättvist sätt. Vad säger egentligen siffror på antalet namngivna kvinnor 

och män om jämställdheten. Hur faktan i boken presenteras kan inte mätas och man behöver 

också i viss mån ha med sig att det kan finnas en anledning till att fler män än kvinnor omnämns. 

Männen har i större utsträckning än kvinnor återfunnits på framstående positioner i samhället. 

En kvantitativ jämställdhet behöver inte innebära att det också är kvalitativt jämställt, men det 

kan tänkas ge en uppfattning om hur boken är uppbyggd och var den lägger fokus. Jag ser det 

som positivt med fler kvinnor i läroböckerna, det behöver inte innebära en helt jämn fördelning 

men jag tror ett ökat antal kvinnor i läroböckerna skulle göra undervisningen mer jämställd och 

ge eleverna vidgade perspektiv och en större bild av hur samhället är uppbyggt och fungerar. 

Det är också viktigt att ifrågasätta vem som ges utrymme och varför, att en av de granskade 

läroböckerna namngav fler nazister än kvinnor är anmärkningsvärt. Att det finns fler intressanta 

kvinnor än 31 namngivna Nazister att skriva om i historieböckerna vågar jag med säkerhet 

påstå.  
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Granskningar av läroböcker är viktiga för att belysa vilka grupper som ges plats och vilket 

perspektiv det är som framhålls. Då skolverkets granskningar är sällsynta och läraren och 

skolan har svårt att själva granska alla läroböcker tror jag det är än viktigare att  i 

undervisningen påpeka och problematisera avsaknaden av vissa grupper, det kan gälla både 

kvinnor och andra diskriminerade grupper. Läraren måste vara noggrann med att göra sina 

elever uppmärksamma på vad som nämns och vad som inte nämns i läroboken. Att 

uppmärksamma och ifrågasätta tror jag är en bra väg att gå för att integrera jämställdhet i 

undervisningen.   

 

Läroboken behöver uppdateras och inkludera fler kvinnor för att förmedla ett mer jämställt 

innehåll men lika viktigt för undervisningen är läraren. När boken inte lever upp till 

styrdokumentens krav blir lärarens roll som kunskapsförmedlare allt viktigare. Det är viktigt 

att läraren är medveten om fördelningen av kvinnor och män och de presenterade perspektiven 

i läroboken för att tillsammans med eleverna kunna problematisera och ifrågasätta. Vad 

undersökningen visat är att lärarens arbete är väldigt betydelsefullt och att lärarens insatser för 

att förmedla en jämställd undervisning till eleverna är av stor vikt. Läraren har en viktig roll i 

att förmedla jämställdhet till eleverna.  

 

En intressant fråga att jobba vidare med vore att undersöka hur lärare jobbar med att inkludera 

jämställdhetsperspektivet i undervisningen.  
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SLUTSATS 
 
 

Jämställdhet beskrivs i styrdokumenten som något som ska genomsyra undervisningen och som 

framstående i värdegrunden, skolan skall verka för en jämställd utbildning och aktivt jobba mot 

diskriminering av kön. Vad som inte framgår i läroplanen är konkret hur skolan skall jobba med 

jämställdheten eller vilken form av jämställdhet som åsyftas när begreppet beskrivs. Begreppet 

jämställdhet kan tolkas olika beroende på sammanhang. Dels kan det tolkas  som kvantitativ, 

en numerär jämställdhet där könsbalansen är jämn och dels kan det tolkas som kvalitativ, vilket 

innebär frånvaro av diskriminering där alla ges samma rättigheter och möjligheter. Båda 

tolkningarna kan användas var för sig och gemensamt. Av studien framgår att läroplanen 

behöver tydligare beskrivning av vad jämställdhet innebär.  

 

De redovisade läroboksgranskningarna visade på en större representation av namngivna män 

än kvinnor i läroböckerna. De visade också att läroböckerna utgick från ett manligt perspektiv 

och norm. Kritik riktades mot att böckerna inte problematiserade förhållandena där kvinnorna 

gavs mindre utrymme än männen. Kritiker menade att detta innebar att böckerna inte kunde 

anses jämställda, medan argumenten från andra sidan menade att en granskning av namngivna 

personer inte återgav hela bilden av bokens innehåll och att böckerna på andra sätt lyfte 

jämställdhet. De menade också att fler män än kvinnor borde ges plats i läroböckerna då män i 

större utsträckning både historiskt och i nutid innehaft mer framträdande roller i samhället. 

Undersökningen har visat att begreppet kan tolkas på olika sätt och att böckerna ur ett 

perspektiv kan anses vara ojämställda men från ett annat perspektiv kan böckerna sägas 

beskriva de mest framträdande personerna i samhället utan att diskriminera. Undersökningen 

har visat att läroboken kan lyfta in fler perspektiv och problematisera förhållandena i boken. 

Att själva påpeka att fler män än kvinnor omnämns och få eleverna att börja fundera varför det 

är så skulle vara ett sätt att öka medvetenheten kring en jämställd lärobok. Lärarens roll i 

förmedlingen av kunskap framstår som allt viktigare, då läroboken erbjuder ett perspektiv 

behöver läraren kunna problematisera och erbjuda eleverna ytterligare kunskapsunderlag än 

läroboken för att bedriva en jämställd undervisning och på så sätt uppfylla läroplanens mål.  
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