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Abstract 
 

This essay takes a look at which gender norms and stereotypes can be found in high-school 

history textbooks, and the values that they pass on to the students who read them. By 

analysing the textbooks from both a text and image perspective, a rounded view of the values 

and ideals concerning power and gender that the books contain can be seen. The use of gender 

theory gives the essay a clear theoretical framework through which the material is analysed.  

The result showed that the history textbooks over all contained an outdated view of gender 

roles and gender dynamics. There was a clear overrepresentation of men in both the text and 

the pictures throughout the books, and the language used created a hierarchy between men 

and women.  This in turn sends outdated messages to students, messages which may not fit 

the current ideal of gender equality. 

English title: 

History for “all” 

Gender in history textbooks 
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1. Inledning 
 

Genus och könsroller är något som ofta debatteras i vår vardag. Ramaskri väcks över bloggar 

som menar att den riktige Mannen med stort M håller på att dö ut och feminiseras12. Samtidigt 

som man rasar mot amerikanska tv-serier så som Madmen3 och House of cards45 för att de 

speglar könsroller som menas vara allt för traditionella. Oavsett var man står i dessa debatter 

så verkar det som om samhället i stort rör sig mot en mer jämlik och inkluderande hållning 

när det handlar om vad som förväntas av män och kvinnor och för den delen vem som har rätt 

att kalla sig man eller kvinna6.    

De lagar vi har i vårt samhälle är tydliga med att män och kvinnor ska behandlas lika och inte 

får särbehandlas på grund av sitt kön.7 Våra skolor styrs av en likabehandlingsplan8 och 

värdegrund9 som lyfter fram att alla elever ska behandlas och bemötas på samma sätt 

oberoende av om de är pojkar, flickor eller något helt annat. 

Det är förskolans och skolans uppdrag att se till att alla barn och elever, oavsett könstillhörighet, får pröva 

och utveckla sina förmågor och sina intressen. Alla barn och elever, både flickor och pojkar, har också rätt 

till en utbildning fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.10 

Så står det i skolans värdegrund. Här framhåller man att alla elever ska få prova och utveckla 

sina intressen. Det ska inte spela någon roll om det är en flicka som vill slåss med svärd eller 

                                                   

 
1Follin, Marcus, 2015, Den feminiserade mannen, Motpol.   
2 VG Debatt, 2002, Håller samhället på att feminiseras? 
3 Doyle, Sady, 2010, Mad men’s very modern sexism problem, The Atlantic. 
4 Deafening silence, 2013, House of cards is a load of misogynist crap. 
5 Gavin, Patrick, 2013, Producer fights 'Cards' sexist label, Politico. 
6 Hirdman, Yvonne, Genus, 2001, s. 102.  
7 Svensk författningssamling, jämställdhetslagen, 1991. 
8 Skolverkets hemsida, Likabehandling. 
9 Skolverkets hemsida, Värdegrund. 
10 Skolverkets hemsida, Demokrati och likabehandling. 
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en pojke som vill bära klänning, våra förutfattade meningar om hur det ”bör” vara ska inte 

påverka elevernas möjligheter, men det här med jämställdhet kan vara svårt, framför allt när 

det gäller att se bortom de normer som vi själva har varit med och skapat. 

Det kan vara svårt att upptäcka brist på jämställdhet och svårt att veta hur detta kan mätas och förstås. 

Jämställdhetsarbetet handlar både om sociala relationer och om perspektiv på undervisningen och 

ämnesdidaktiken. Det handlar både om de föreställningar vi är bärare av, om kommunikation, om 

jämställdhet som kunskap i sig och om jämställdhetsperspektiv i alla skolans ämnen. 11 

Att läraren är en av de viktigaste faktorerna när det kommer till undervisningen är det nog inte 

många som skulle säga emot men det finns en annan mycket viktig spelare på planen, 

nämligen läroboken. Läroboken har ofta en central roll i undervisningssammanhanget och 

inverkar därmed på den kunskap eleverna tillgodogör sig.12  Att ha bra läroböcker blir därför 

en grundval för att kunna erbjuda en god utbildning. 

Eleverna möter ofta läroböckerna som en sanning, eftersom de ges till dem av en 

auktoritetsfigur, i det här fallet läraren. Det är inte alltid helt riskfritt att ha denna inställning. 

De faktauppgifter som står i läroböckerna kan mycket väl vara helt korrekta men ibland så 

kan det vara mer intressant att titta på det som omger fakta. Läroböcker är som alla andra 

böcker skrivna av människor som lever i sin egen samtid och har sina egna värderingar.13 

Synen på sådant som jämställdhet, könsroller och genus har förändrats mycket på kort tid och 

det är möjligt att de läroböcker vi sätter i händerna på våra barn inte riktigt har hunnit 

utvecklas till den punkt där de speglar de värderingar vi har i vår tid och som vi vill utveckla 

ännu mer inför framtiden. Det är därför viktigt att uppmärksamma vilka budskap våra 

läroböcker sänder till de som använder dem. Om vi inte vet vad som saknas i böckerna blir 

det omöjligt att komplettera för att ge eleverna en utbildning som så lite som möjligt vaggar in 

dem i trånga bestämmelser om vad och hur en man respektive kvinna ska vara. 

Det är kanske inte troligt att man finner tydligt fördelade traditionella könsroller och tankar 

om genus men det är möjligt att de fortfarande finns mellan raderna. På samma sätt som de 

fortfarande hänger sig kvar i våra sinnen när vi känner oss mindre hotade om vi möter kvinnor 

i mörka gränder istället för män, trotts att det knappast krävs en Y-kromosom för att begå ett 

rån eller fyra av en pistol. 

                                                   
 
11 Skolverkets hemsida, Demokrati och likabehandling. 
12 Ammert, 2011, s. 26. 
13 Långström, 1997, s. 105. 



2. Syfte 
Syftet med undersökningen är att se vilka genusnormer och maktrelationer som gömmer sig i 

läroböcker i ämnet historia för grundskolans senare år. Detta för att kunna komma underfund 

med om de verkligen passar in i den jämlika och fördomsfria skola vi aktivt försöker skapa. 

Om vi vet vad som faktiskt står mellan raderna i läroböckerna så kan vi göra ett mer 

informerat val om hur vi använder dem i undervisningen av framtidens vuxna. 

Jag valde att använda mig av detta syfte då jag anser att läroböcker har en stor makt i 

klassrummet och därmed bör kontrolleras för föråldrade värderingar som undergräver eller 

rent ut motsäger det som läraren, i enlighet med styrdokumenten, försöker att uppnå i 

klassrummet.  

3. Problemformulering 
De läromedel som elever använder sig av är en betydande del av den undervisning som 

lärarna bedriver och har därmed stor inverkan på skolan och dess elever. Om läroböckerna 

inte speglar de genusvärderingar som skolan strävar efter så skapar det problem.  

Genom att undersöka vilken bild av genusstrukturer och maktrelationer mellan könen som 

gömmer sig i läroböckerna kan vi bli mer uppmärksamma på vad lärarna kanske behöver 

komplettera med. Detta tror jag är mycket viktigt för att kunna forma ett mer jämlikt 

samhälle. Det sista vi vill göra är att skapa en skola där värdegrunden säger en sak medan 

materialet säger en annan och därför så är det av vikt att undersöka materialet mer noggrant så 

att man kan bli klok på vad som faktiskt står där. 

4. Frågeställningar 
För att försöka uppfylla mitt syfte så har jag valt att använda mig av fyra olika 

frågeställningar. Frågeställningarna belyser läromedlens inneboende genusstrukturer på ett 

eller annat sätt och kan därför vara användbara för att besvara arbetets övergripande syfte. Jag 

har förutom dessa frågeställningar också valt att göra en genomgående komparation mellan de 

olika läroböckerna. Detta då jag anser att det hjälper till att belysa mina frågeställningar och 

eventuella förändringar över tid. Eftersom detta fungerar som en genomgående process i 

arbetet så har jag valt att inte ha en egen specifik frågeställning därom. 

1. Vilken bild av maktrelationen mellan kvinnor och män finns i läroböckerna? 

2. Vilka genusnormer lyfts fram i läroböckerna? 

3. Vilka genusförhållanden syns i språket? 

4. Vilka värderingar lyfts fram av valet av bilder i böckerna?  
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5. Material 
Det material som jag kommer att använda mig av är läroböcker i historia för grundskolans 

senare år, det vill säga högstadiet. Närmare bestämt så kommer jag att använda mig av fyra 

olika läroböcker. De är Historia högstadiet14 från 1979, Följ med genom tiderna15 från 1985, 

Historia punkt SO16 från 2001 och Impuls historia17 från 2009.  

Historia högstadiet är den äldsta bok som används i arbetet. Den utgavs 1979 och är skriven 

av Jarl Torbacke, Hans Furuhagen, Olle Häger med flera. Läroboken riktar sig till 

högstadiekurser i historia och skildrar historien från antiken fram till 1979. Boken tar även 

upp den delen av historien som denna undersökning fokuserar på, år 1900 fram tills andra 

världskriget. 18  

Följ med genom tiderna är en lärobok som utgavs 1985 av Bengt Åke Häger. Boken skildrar 

den svenska historien och riktar sig för användning i grundskolans senare år. Läromedlet tar 

även upp historien mellan förra sekelskiftet och 1939 då andra världskriget bröt ut.  19  

Historia punkt so är en lärobok för högstadiet författad av Erik Nilsson, Hans Olofsson och 

Rolf Uppström. Boken publicerades 2001. Författarna uttrycker själva att läromedlet följer 

den historiska kronologin, med en och annan överraskning. Dessa överraskningar har dock 

inte sträckt sig så långt som att förhindra en beskrivning av tiden mellan starten av 1900- talet 

och andra världskrigets början. 20 

Impuls historia är den mest nyutkomna lärobok som har använts i arbetet. Läromedlet utgavs 

2009 av läroboksförfattarna Göran Körner och Lars Lagheim. Läromedlet är skapat och 

anpassat för att användas i årskurs 7-9. Läromedlet är uppdelat i tre delar, varvid del tre tar 

upp den, för denna undersökning, relevanta tiden mellan 1900- talets början fram till andra 

världskrigets utbrott. 21 

                                                   

 
14 Torbacke, et .al, 1979. 
15 Häger, 1985. 
16 Nilsson, Olofsson och Uppström, 2001. 
17 Körner och Lagheim, 2009. 
18 Torbacke, et al, 1979. 
19 Häger, 1985. 
20 Nilsson, Olofsson och Uppström, 2001. 
21 Körner och Lagheim, 2009. 



Jag har valt att använda just läroböcker för högstadiet eftersom eleverna där är något yngre 

och därmed ännu mer formbara när det kommer till tankar kring jämställdhet och genus. 

Därför blir det mer intressant att undersöka sådant i läroböcker riktade till dem. Anledningen 

till att jag har valt just dessa fyra böcker är att de för det första fans tillgängliga och för det 

andra, och mer relevanta, är grundböcker, alltså inte fördjupnings eller bredvidläsningsböcker.  

Jag valde dessutom medvetet böcker som var utkomna innan den nya läroplanen kom 2011. 

Detta eftersom jag hoppades illustrera hur äldre läroböcker, som troligtvis ännu används i 

klassrum på flera platser i Sverige, kan rimma illa med nya läroplaners krav på 

undervisningen. I detta fall i fråga om uppmärksamhet på genus och genusnormer.  

Läroböcker är ett material som ger en bra möjlighet till att undersöka vilka genusnormer som 

hänger sig kvar i skolans värld och ges av läraren till eleverna, genom utdelningen av 

läromedel. Något som man bör komma ihåg när man arbetar med läroböcker som material är 

att den kunskap och de värderingar som uttrycks i läroböckerna ofta är äldre än de som 

utrycks i skola och samhälle i övrigt. Detta handlar om att läroböcker är mycket trögflytande 

och ofta baserar sig på tidigare och äldre böcker. Detta gör att man inte kan anta att alla 

läroboksförfattare har samma värderingar som de ger uttryck för i sina läroböcker.  

Detta är dock inte något som eleverna nödvändigtvis är medvetna om när de får en lärobok i 

sin hand. Detta gör i sin tur att de värderingar som är föråldrade, men som ändå finns kvar i 

böckerna sprids till en ny generation. Allt detta gör att läroböcker ändå ar ett fruktbart 

material för min undersökning, både då frågeställningarna handlar om dem och då syftet 

också innefattar de värderingar som ges till eleverna.  

6. Avgränsningar 

För att avgränsa min undersökning i tid så har jag valt att främst titta på de sidor i 

läroböckerna som handlar om tiden 1900 fram tills andra världskriget. Anledningen att jag har 

valt just denna tidpunkt i historien för min undersökning är att det var en tid då samhället var i 

förändring och då män och kvinnor började få samma rättigheter. Från den här tiden vet vi att 

det finns historiskt material även om kvinnor och därmed blir deras vara eller icke vara i 

läromedlen tydligare än om man skulle välja att titta på till exempel antiken när de flesta 

källor är av män, för män och om män.  

 



9 

 

7. Metod 
Jag kommer att använda mig av flera inbördes kompletterande metoder för att bearbeta mitt 

källmaterial och därigenom försöka besvara mina frågeställningar. Den metod som jag i första 

hand kommer att använda är en kvalitativ textanalys, men jag kommer också att använda mig 

av både en bildanalys och en jämförelse mellan de olika läroböckerna som utgör mitt 

material.22 Det som jag har tittat på med hjälp av dessa metoder är om det finns någon 

skillnad beträffande vilken synvinkel läroböckerna har kring genus, vilket språk de använder 

och hur de beskriver kvinnor och män. Jag tittar även på vilken typ av bilder man har valt att 

använda.  Allt detta för att dekonstruera de maktrelationer och synsätt som finns i materialet. 

 

Det första som gjordes för att kunna utföra detta arbete var ett inskaffande av material. Mitt 

material, bestående av läroböcker, inskaffades på biblioteket. Samtidigt så såg jag till att läsa 

in mig på ämnet. Jag läste in mig på både forskning om genus och om läroböcker, samt 

metodologisk forskning om hur man utför analyser av bild och text. Efter detta så påbörjade 

jag min kvalitativa textanalys genom att läsa igenom valda delar av materialet och leta efter 

språk, attityder och vilket utrymme som gavs till män respektive kvinnor, något som jag i sin 

tur använde för att få klarhet i de maktrelationer som läromedlen innehöll. Den bildanalys 

som sedan följde var av liknande art och där tittade jag på både utrymme och typ av bild. Sist 

men inte minst så jämförde jag de olika läroböckerna med varandra för att få en tydligare bild 

av vilka övergripande genus- och maktförhållanden som representerades i materialet.  

 

Anledningen till att jag har valt denna metod är att jag anser den vara bäst lämpad att finna 

svar på mina frågor. För att undersöka genusperspektiv och könsroller i läroböcker så passar 

sig en kvalitativ textanalys väldigt bra.23 Denna metod ger möjligheten att undersöka inte bara 

vad som står skrivet i böckerna utan också vad som menas med det som står där.24 Det skulle 

naturligtvis vara möjligt att använda andra metoder för undersökningen. Man skulle till 

exempel kunna titta på materialet kvantitativt och jämföra hur många män respektive kvinnor 

som är representerade rent statistiskt, men jag anser att en kvantitativ undersökning inte skulle 

ge samma möjlighet till en förståelse av texten, och därigenom de tankar som skapat den, som 

en kvalitativ. 

                                                   
 
22 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, Textens makt och mening, 2018 och Margareta Wallin Wictorin, Att 

spegla världen, Niklas Ammert(red), 2011. 
23 Bergström och Boréus, 2018, s. 59. 
24 Bergström och Boréus, 2018, s. 16. 



 

Det finns naturligtvis både fördelar och nackdelar med dessa metoder. Fördelarna är som 

nämnt att de ger en möjlighet att komma nära materialet och ta i beaktande även det som inte 

står skrivet svart på vitt. Detta kan dock även ses som ett möjligt problem då det framför allt 

bygger på tolkning.25 I likhet med de flesta kvalitativa metoder så utgår även dessa från den 

egne forskarens tolkning av materialet. Detta lyfts ibland som ett problem då det kan ses som 

subjektivt och svårt att återskapa i ett senare skede. Denna kritik är helt korrekt men behöver 

inte vara ett hinder för god forskning så länge som det är något som man är medveten om och 

förhåller sig till i sitt arbete. Genom att vara tydlig i hur man har utfört sina tolkningar och sin 

analys så kan man som forskare väga upp för dessa eventuella brister i metoderna.  

 

8. Teori 
Den teori som jag har valt att använda mig av är genusteori.26 Genusteori är en maktorienterad 

teori som syftar till att belysa socialt konstruerade makthierarkier mellan könen.27 Teorin 

bygger på tanken att det är skillnad på det biologiska kön som vi föds med och det sociala kön 

som vi utvecklar genom att socialiseras in i samhället. Teorin utgår ifrån att det finns en 

strukturell maktkamp som tar sig i uttryck genom normer och sociala regler som styr ett 

samhälles syn på vad som är manligt och kvinnligt.28 Samma krafter styr också 

maktförhållandet mellan män och kvinnor.29 Genusteori är en väldigt bred teori. Eftersom den 

är socialkonstruktivistisk så menar den att det som vi uppfattar som en naturlig uppdelning, 

mellan manligt och kvinnligt och maktförhållandet där emellan, egentligen är något som är 

socialt konstruerat och får sin vikt av att det tas för sanning.30  

Genus är en bok av Yvonne Hirdman.31 Det är en genomgång av genusteori, tankar och 

föreställningar runt de sociala strukturerna som bygger genus. Hirdman tittar på hur kvinnligt 

och manligt skapas genom sociala konstruktioner. Genom att relatera mina egna slutsatser till 

Hirdmans tankar så kan jag använda mig av en bredare tolkningsram. 

Syftet med min undersökning var att titta på hur män och kvinnor beskrivs i skolans 

läroböcker. Jag ville se hur män respektive kvinnor representeras i läroböckerna, vilket 

                                                   

 
25 Bergström och Boréus, 2018, s. 34. 
26 Hirdman, 2001, s. 17. 
27 Hirdman, 2001, s. 15. 
28 Olsson, Jenny- Leontine, kön i förändring, 2011, s. 39. 
29 Olsson, 2011, s. 42. 
30 Hirdman, 2001, s. 37. 
31 Hirdman, 2001. 
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utrymme de ges i både text och bild och vilken typ av språk som används för att beskriva 

dem. Grunden för alla dessa frågeställningar är tanken om att könens behandling i 

läroböckerna kan visa på ett samhälleligt maktförhållande mellan könen, som representeras 

och reproduceras av läroböckerna. Denna tanke är helt i linje med flera av genusteorins 

grundtankar.32 Genusteori ger mig alltså ett starkt teoretiskt ramverk, genom vilket jag kan 

analysera mitt material för att besvara mina frågeställningar. På grund av detta så ansåg jag att 

genusteori hade störst möjlighet att hjälpa mig belysa skillnaderna kring könens 

representation i läroböckerna, och framför allt sätta dem i ett större samhälleligt teoretiskt 

perspektiv.  

Genusteori kritiseras ibland för att lägga allt för stor vikt vid den sociala konstruktionen kring 

kön när det kommer till att förklara maktobalansen mellan män och kvinnor. Liksom de flesta 

andra socialkonstruktivistiska teorier anklagas genusteori också för att vara för teoretiskt 

baserad och för att förneka det som kritiker kallar för biologiska faktorer som kan påverka 

hierarkin mellan män och kvinnor.33 Detta är dock inte särskilt relevant för min undersökning 

då jag specifikt tittar på ett uttryck för skapad genusrepresentation, beskrivningar i läroböcker 

i historia.  

Annan kritik riktas mot att genusteori ofta ser män och kvinnor som två samhälleliga 

motpoler, utan att ta större hänsyn till inbördes variation inom och emellan grupperna.34 

Denna kritik är viktig att ha i beaktande när man använder sig av genusteori. Genom att göra 

aktiva försök till att beskriva både kvinnor och män kan man som forskare försöka bemöta 

kritiken och skapa en mer balanserad bild av de genushierarkier som materialet visar. Trots att 

denna kritik är viktig att ha i beaktande så ser jag inte att den utgör något hinder för att 

använda sig av metoden. Genom att filtrera mina resultat genom genusteori så hoppas jag 

kunna belysa materialet på ett sätt som besvarar mina frågeställningar och uppfyller mitt 

syfte. 

 

9. Tidigare forskning 
När det kommer till tidigare forskning så är det flera verk som har använts som inspiration för 

detta arbete. Den tidigare forskningen består av texter som på ett eller annat sätt har haft ett 

                                                   
 
32 Olsson, 2011, s, 35. 
33 Hirdman, 2001, s. 87. 
34 Olsson, 2011, s. 46. 



inflytande på min egen forskning. Det är verk som framför allt använder sig av liknande 

material, teori eller metod som den som använts i denna uppsats. 

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

Delegationen för jämställdhet i skolan av Ann-Sofie Ohlander. Ohlander har granskat fyra 

läromedel och en lärarhandledning för att undersöka jämlikheten mellan kvinnor och män i 

läroböcker i historia för både högstadiet och gymnasiet. Hon har tittat på bland annat hur stor 

plats kvinnor respektive män ägnas i läromedlen, om kvinnornas historia finns integrerad i 

den centrala texten och på vilket sätt kvinnorna beskrivs. 35 Denna undersökning är intressant 

för mitt arbete då den tittar på förhållandena mellan män och kvinnor i läroböcker. trots att 

Ohlanders undersökning är relativt kvantitativ så kan den ändå vara till hjälp för min 

undersökning. 

Jämställdhet- en del av skolans värdegrund är ett arbete av Maria Hedlin. Hon har tittat på 

jämställdhet i skolan och varför det är viktigt för lärare att tänka i termer av jämställdhet och 

genus, inte minst för att det står framskrivet i skolans värdegrund. Hedlins arbete 

problematiserar arbetet med och tänkandet kring genus i skolan samtidigt som hon ger 

praktiska tips till lärare om att hantera denna typ av frågor. 36 Hedlins arbete är intressant för 

min undersökning då det lyfter fram vilken plats genus och jämställdhet har respektive borde 

ha i skolan i enlighet med styrdokumenten.  

Författarröst och lärobokstradition av Sture Långström är ett arbete som tittar på personerna 

bakom läroböckerna, läroboksförfattarna. Långström har bland annat tittat på om eller hur 

författarnas egna erfarenheter och politiska uppfattningar färgar deras läroböcker. Han har 

kommit fram till att författarna på olika sätt syns i sina texter, genom hur de väljer att belysa 

ett ämne och genom vilket stoff de ger störst utrymme. Långström menar dock att det finns 

många andra faktorer som styr läroböckernas innehåll, inte minst en stark lärobokstradition.  37 

Bilder i läroböcker är en text av Margareta Wallin Wictorin som handlar om värdet och 

funktionen av bilder i läroböcker. Denna text är viktig för min undersökning då jag bland 

annat ska titta på vilka maktförhållanden böckernas bilder framhåller. Wallin Wictorin menar 

att bilder i läroböcker har flera syften, de ska göra texten mer lättillgänglig och pedagogisk 
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samtidigt som de ska väcka känslor och förståelse hos de som använder läroboken. Detta 

betyder enligt henne att det är viktigt att bildernas budskap granskas. 38 

En annan bok är Att spegla världen av Niklas Ammert. Ammert har tittat på hur viktiga 

läroböcker är för lärare och elever i undervisningen och kommit fram till att läroboken 

fortfarande har stor påverkan och att det därför är viktigt att studera dess innehåll och 

framställning. Ammert har genom sitt arbete lyft fram hur undervisning och lärobok relaterar 

till varandra. Han menar att läroboken är en central faktor till och med då läraren väljer att 

inte använda den. 39 

10. Bakgrund 

Genom att ge en bakgrundsbeskrivning av olika faktorer som påverkat uppsatsens 

forskningsområde så önskar jag sätta in arbetet i sin rätta kontext. Framför allt tre olika 

faktorer har varit relevanta för ämnet. De är samhällets förändrade attityd till genus, skolans 

framväxt och skolans styrdokument. Genom att ge en bakgrund till dessa faktorer så kan mitt 

arbete belysas i sitt rätta ljus. 

Samhälle och genus 

Synen på kön och genus i samhället har förändrats över tid. Debatten kring ämnet tog fart på 

riktigt på 1960-talet, då framför allt olika kvinnorörelser lyfte fram ämnet för att belysa 

kvinnans ställning i samhället. De ville visa på att kvinnor och män systematiskt gavs olika 

villkor när det gällde till exempel möjligheten till förvärvsarbete. Den tidiga debatten kring 

kvinnors möjligheter och förvärvsarbete utvecklades snabbt till en debatt som kom att handla 

om just kön och genus.40  

Tankar om att kvinnan inte borde förvärvsarbeta motiverades med att det fanns biologiska 

skillnader mellan henne och män som gjorde att hon var illa lämpad för förvärvsarbete men 

skapad för husmorskapet. Detta var motiveringar som byggde på meningen att kvinnans 

biologiska kön gjorde henne i grunden annorlunda än män vilket hon varken borde eller 

kunde förändra. Detta tankesätt möttes med motargument som framlyfte att kvinnan var den 
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hon är eftersom samhället har gjort henne sådan. Dessa tankar handlade om det som numera 

kallas för genus.41  

I takt med att det blev vanligare med kvinnor i arbetslivet började tankarna kring genus att 

riktas mot den strukturella ojämlikhet som man uppfattade i samhället. Debatten och 

forskningen gick från att handla om biologiska skillnader mellan män och kvinnor, kön, till att 

handla om socialt konstruerade skillnader, genus. 42 I vårt moderna samhälle försöker vi 

uppnå jämställdhet mellan könen genom att belysa, bearbeta och förändra våra egna och 

samhällets tankar om vad som är manligt och kvinnligt. En arena där detta blir tydligt är 

skolan. Skolan är den institution som är till för att forma framtidens medborgare, detta betyder 

att tankar om genus och jämställdhet behöver genomsyra skolan för att få ett ordentligt 

fotfäste i framtidens samhälle.43 

Genus och skolans framväxt 

Även skolan har förändrats över tid för att följa med i samhällsutvecklingen. 1842 instiftades 

folkskolestadgan i Sverige. Det var första gången som barn enligt lag blev tvungna att gå i 

skolan. Utbildning gjordes obligatorisk som en del i politiska tankar om att lära framtidens 

medborgare, att ha respekt för kyrkan, överheten och staten. Etablerandet och accepterandet 

av folkskolan tog tid men i slutet av 1800-talet hade den politiska debatten skiftat. Nu var 

fokus inte på att forma en lydig underklass utan istället så handlade det om att skapa 

fullvärdiga medborgare som kunde hjälpa till att föra samhället framåt. 44 

Skolreformer genomfördes i början av 1900-talet som syftade till att skolan skulle verka för 

jämlikhet och demokrati. Det skulle dock dröja tills 1940- talet innan detta förverkligats över 

hela landet. Under 1900-talets andra hälft formades skolan allt mer efter tankar om jämlikhet, 

jämställdhet och demokrati. Sakta men säkert skapades den skola som vi kan se idag. Trots 

detta så fanns en systematisk skillnad mellan pojkar och flickor länge kvar.  45 

Jämställdhet och skolans styrdokument: 

Eftersom skolan sakta har rört sig mot jämställdhet så har detta sakta men säkert också lyfts 

fram i de läroplaner som styr undervisningen. På 1960-talet när ojämlikheterna mellan män 
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och kvinnor blev något som man menade att man kunde förebygga genom att inte skola in 

dem i instängande könsroller så blev det en viktig del av skolans ansvar.46 I Lgr 69 från 1969 

lyfts skolans ansvar för personlighetsutveckling fram mycket tydligare än förut. Bland annat 

stod det att skolan borde verka för jämställdhet i samhället, familjen och arbetslivet. Det 

förväntades också att eleverna skulle uppmuntras till att diskutera rådande könsförhållanden.47  

Nya läroplaner skapas oftast för att man ser en brist i den som gäller för stunden, Lgr 80 från 

1980 är på så vis en respons på Lgr 69. Man ville att eleverna skulle få lära sig sambanden 

mellan sociala och nationella konflikter och våld och krig. 48  Man ville också lära ut att det 

inte bara fanns demokratiska styrsätt, samtidigt som eleverna skulle övas i demokratiskt 

beslutsfattande. En del av detta demokratiska tänkande var även fortsatt jämlikheten.49 Även 

nästa läroplan från 1994, Lgr 94 framhåller vikten av jämlikhet mellan klasser och 

jämställdhet mellan könen. 50  Lgr 94 var utformad på ett nytt sätt jämfört med tidigare 

läroplaner då man inte på samma sätt styrde hur målen skulle uppnås utan lämnade det relativt 

öppet för läraren.51  

I den senaste läroplanen från 2011, Lgr 11 så skrivs de demokratiska värderingarna fram ännu 

tydligare än förut, det samma gäller för jämlikhet och jämställdhet.52 Hela skolan och varje 

skolämne ska arbeta för att främja dessa värderingar hos eleverna. Undervisningen ska bestå 

av element där man lyfter fram genus och jämställdhet och problematiserar detta särskilt 

samtidigt som det ska genomsyra all undervisning på ett naturligt och mer eller mindre 

obemärkt sätt.53 Alla lärare förväntas att inom sina ämnen problematisera genus och 

jämställdhet som en del i demokratiseringsprocessen och elevernas individskapande. Inom 

svenska kan det betyda att man lyfter fram svårigheter för kvinnliga författare att bli erkända 

medan det i historia kan betyda att man lyfter fram kvinnorna som en viktig del i de historiska 

processer som fört oss till idag54. Eftersom det så tydligt skrivs fram att skolan ska verka för 

jämställdhet så innebär det också att den enskilde läraren förväntas tänka på att den egna 

undervisningen är utformad med tanke på genus och liknande jämställdhetsverderingar. På 
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samma sätt förväntas läraren problematisera det material som hen använder i undervisningen 

så att det stämmer med de värderingar som skolan i nuläget står för.  

11. Analys 
Genom att läsa och analysera läroböckerna först var för sig och sedan jämföra dem med 

varandra så hittades övergripande teman och mönster som sammanföll med uppsatsens 

frågeställningar. Genom att fokusera, inte bara på vad som stod skrivet svart på vitt utan också 

de värderingar som gömde sig bakom texten så blev det möjligt att besvara de ställda syftet. 

 

11.1. Vilken bild av maktrelationen mellan kvinnor och män finns i 

läroböckerna? 

Läroböcker i ämnet historia ska numera främja jämställdhet och en jämn maktrelation mellan 

könen men det kan nog vara något som är lättare sagt än gjort. Att beskriva män och kvinnor 

på ett jämställt sätt i en kontext som inte är jämställd kräver mycket eftertanke. Problemet är 

att fördomar och normer ofta är omedvetna. Det är svårt att aktivt reflektera över sådant som 

vi inte vet om att vi tänker. 

Den tydligaste signalen på skillnaden mellan män och kvinnor i läroböckernas kapitel om 

1900-talets första hälft är en avsaknad av kvinnor. Det finns en tendens i böckerna att säga 

människor när de bara menar män. Man skriver till exempel att många människor röstade för 

en politisk fråga, även när omröstningen hölls före första världskriget. I detta fall är det tydligt 

att människor till stor del betyder män eftersom majoriteten av kvinnor inte hade rösträtt i 

Europa 1914.55 

Ett enkelt sätt att beskriva historien är att använda sig av ett uppifrån perspektiv och stora 

drag. Detta gör att man kan få någon form av klarhet i komplicerade händelser, så som 

världskrigen. Problemet med att välja denna typ av perspektiv, som läroböcker till stor del 

har56 är att man bara får fram en bild av ytan. Man väljer gärna att skriva uppifrån eftersom 

det känns mer objektivt, man går inte in på individnivå utan låter istället historien 
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representeras av grupper och kategorier. Det man kan se i böckerna är att dessa kategorier 

oftast är mer eller mindre manliga. Det är soldater, politiker och kungar57. 

Böckerna använder sig dock av kategorier som kan innehålla både män och kvinnor, till 

exempel arbetarklassen58. Arbetarklassen består av både män och kvinnor, problemet skapas 

när man använder mannen som norm. När man talar om arbetarklassens kamp i läroböckerna 

så är det fackföreningarnas män man målar fram, det är den manlige arbetaren som får 

representera sin klass. Denna typ av manlig norm visar sig tydligast när det kommer till texter 

om allmän rösträtt59. Flera av böckerna skriver att man kämpade för rösträtt för alla och 

dessutom för kvinnor60. Här blir kvinnorna en påhängd grupp. Rösträtt för alla blir då för alla 

män. Om man måste hänga på kvinnorna så är de inte inberäknade i gruppen ”alla”. När 

”alla” representeras av män i läroböckerna vilka blir då kvinnorna? 

Ett av problemen är att män är både individerna och de är ”alla”. Detta gör att de blir en 

tydligt manlig bild av historien. Att böckerna håller männen för norm visar på och förstärker 

ett system mellan könen som lägger makten hos männen61. Denna tendens att använda 

männen som norm för det mänskliga är något som också Ohlander fann i sin undersökning av 

läromedel62. Det är också någonting som genusforskaren Yvonne Hirdman talar om, hon 

menar att mannen i vår kultur ses som arketypmänniskan och att kvinnan antingen ses som en 

helt annan varelse eller som en något outvecklad man63. 

Ett annat sätt som böckerna visar på en inneboende maktstruktur mellan könen är när kvinnor 

faktiskt nämns. Kvinnor i historieböckerna får som sagt ofta gömma sig bakom det manliga 

”alla” men ibland så släpps de fram som en tydligt definierad grupp. Detta händer dock främst 

när det är något som ställer dem i opposition till ”alla”64.  

Böckerna tar upp kvinnlig rösträtt som en specifik form stående mot den manliga rösträtten 

istället för att skriva om rösträttskampen som en fråga för både män och kvinnor65. 

Underklassens rösträttskamp står för sig medan kvinnornas rösträttskamp står för sig. Om 
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kvinnornas rösträttskamp ska stå för alla kvinnor, då även underklasskvinnorna, vilka är det 

då som representeras i underklassens rösträttskamp, jo männen naturligtvis, åter igen blir det 

männen som får vara representanter för sin klass medan kvinnorna får representera sitt kön.   

Ett annat sätt för böckerna att visa på en obalanserad maktstruktur är att man räknar upp 

männen först. Man talar först om antingen hur män hade det eller hur ”alla” hade det66. 

Kvinnor kommer antingen senare eller läggs till som extra stycke. När man talar om 

arbetarfamiljens villkor talar man först om något man kan kalla för arbetarnas villkor och 

sedan i ett annat stycke talar man om kvinnor och eller barn i fabrikerna. Arbetarnas villkor 

blir här männen samtidigt som man gör den normale arbetaren till man. Kvinnorna är inte 

arbetare, de är kvinnor i fabriken.67  

Det är framför allt de äldre böckerna som hänger sig åt ovanifrån perspektivet68. De yngre 

böckerna har försökt att komma ner under ytan med fler berättelser på en personnivå69. Här 

finns även kvinnor representerade men så fort man talar om krig eller annat övergripande så 

försvinner de igen. Den nyaste boken från 2009 har stycken som är skrivna för att rikta sig 

direkt till läsaren, det är bland annat stycken som handlar om relationer och villkor på 

individnivå70. Att vända sig direkt till läsaren är ett bra sätt att komma runt genusstrukturer, 

pronomenet Du representerar den som läser texten oavsett kön. På så vis undviker man att 

skriva ur antingen ett manligt perspektiv eller ett kvinnligt.  

Böckerna gör överlag mannen överlägsen genom att låta honom representera mänskligheten. 

Att ha representationsrätt är något väldigt viktigt eftersom det som inte syns lätt glöms bort. 

Läroböckerna framställer alla män som norm medan kvinnorna blir en variation istället för det 

normala71. Detta är något som förstärker de rådande maktstrukturerna mellan könen i 

samhället där männen är de som främst representeras. I de nyare böckernas försök att göra 

plats för fler kvinnor och dessutom kvinnor som inte bara gör saker som ansätts traditionellt 

kvinnliga så har man försökt möta den stora mur av män som har byggts upp i historien.7273 

Tiden tycks ha naggat muren i kanten då kvinnoporträtten blir djupare i de nyare böckerna.74 
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I de två äldre böckerna så har man stycken som handlar specifikt om kvinnor i olika 

situationer.7576 Det är kvinnorna i fabriken, kvinnornas rösträtt och kvinnorna under kriget. 

Här har man använt metoden att hänga på kvinnorna på den vanliga manliga historien. I de 

nyare böckerna har den typen av extra stycken försvunnit och man försöker istället 

inkorporera kvinnorna i historien som fullvärdiga medskapare istället för ett bihang. 

Problemet är bara att eftersom den manliga normen ”alla” fortfarande råder så blir försöken 

att beskriva mänsklig historia inte så lyckade som man antagligen hade hoppats.  77. 

11.2. Vilka genusnormer lyfts fram i läroböckerna? 

Genusnormer är det som förväntas av män respektive kvinnor. Det är utryck för vad vårt 

samhälle uppfattar som normalt för dessa grupper. 78 Traditionellt så har kvinnor ansätts 

svagare, tystare och mer omhändertagande medan män setts som högljudda, starka och 

reserverade. Genusnormerna för män och kvinnor är ofta direkta motsatser, hon är passiv och 

han är aktiv. Han är logisk och hon är känslosam. Att dessa genusnormer ofta kommer i 

motsatspar beror till stor del på att de definieras utifrån varandra, de blir motpoler som alltid 

måste vara varandras motsatser eftersom det handlar om generaliseringar. Att vara Man är att 

inte vara Kvinna och att vara Kvinna är att inte vara Man.79 Det blir två separata plattformar 

som inte delas av båda på lika villkor. 80 Det skapas en ständig maktkamp där en sfär antingen 

blir manlig eller kvinnlig. Detta motverkar alla försök att skapa jämställdhet mellan män och 

kvinnor över lag eftersom plattformarna blir så pass separata. 

De genusnormer som syns i läroböckerna är relativt traditionella. Man lyfter fram starka och 

betydelsefulla män medan kvinnorna är i bakgrunden och främst nämns som fruar och 

mödrar.81 Det finns delar, framför allt i de två yngre böckerna som lyfter fram modiga och 

framgångsrika kvinnor, till exempel Fredrika Bremer, men i de äldre böckerna handlar det 

mest om män.82  
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Männen är de som beskrivs som agerande och starka. Det är en traditionell mansroll som 

värnar om styrka och agerande som lyfts fram83. När männen beskrivs tillsammans med sina 

familjer så är det framför allt mannens roll som familjeförsörjare som lyfts fram, hans 

känslomässiga relation till fru och barn lämnas därhän84. Detta kan ses som ett utryck för 

äldre normer då det ansågs vara mannens plikt att försörja sin familj medan det bara på senare 

tid har ansätts viktigt att han är känslomässigt närvarande i hemmet85. 

Kvinnorna som grupp beskrivs istället ofta i relation till familj och barn. Det är framför allt 

när det handlar om sådana roller som kvinnor lyfts fram86. När texten talar om den svåra 

situationen för civila under världskrigen så är det kvinnornas möda som lyfts fram, då framför 

allt i förhållande till deras försök att hålla barnen säkra eller deras omvårdande uppgift som 

sjuksköterskor. Även om böckerna tar upp att kvinnor under världskrigen arbetade i 

fabrikerna medan männen var borta så görs det tydligt att det inte var där de hörde hemma, de 

gjorde det eftersom det inte fanns någon annan som kunde, inte för att de själva ville87.  

Det är traditionella roller som skymtar mellan raderna i läroböckerna88. Vare sig detta är 

medvetet eller ej är en annan fråga. De roller som traditionellt tillskrivs män handlar om 

styrka, intelligens och ära. Kvinnor är istället omhändertagande, milda och självuppoffrande. 

Till exempel kvinnorna kunde tänka sig att gå ut i arbetslivet under kriget, man menar här att 

kvinnorna offrade den plats de ville vara på, hemmet för att hjälpa andra89. Dessa roller går att 

hitta i texten, de blir mindre tydliga i de nyare böckerna vilket kan ses som ett resultat av 

moderna tiders jämställdhetssträvan. 

Det starkaste exemplet på genusnormer i läroböckerna är ingenting som står i texten, det är 

texten i sig självt. Jag har tidigare talat om hur män används som norm när det gäller det 

mänskliga. Detta är något som Hirdman talar om. Hon menar att mannen i vårt samhälle ses 

som norm och att kvinnorna då hamnar utanför.90 Hirdman menar att kvinnor antingen ses 

som en variant av män eller en helt separat varelse.91  
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Ingen av de här formerna lyfts fram med neonfärg i texten men de finns där ändå. När man 

beskriver kvinnliga arbetare gör man det på ett sätt som jämför dem med männen medan när 

man beskriver dem som omvårdare beskrivs helt utan jämförelse med män och snarare som 

motsatsen till män. Detta är något som också Ohlander uppmärksammat.92 

När läroböckerna lyfter fram historien så görs det i ett manligt ljus. Det som lyfts fram är 

länder, som styrdes av män, arméer och regeringar som bestod av män. Männen fattar 

besluten, männen går till krig. Kvinnorna beskrivs ofta som en mer passiv grupp. Krig, elände 

och utveckling är något som händer dem, inte något som de skapar själva.93 Undantagen är 

när det bara handlar om kvinnor. När det är tal om sådant som kvinnlig rösträtt så skrivs 

kvinnorna fram som aktiva kämpar.94  

Något man kan se är att läroböckerna har gjort plats för att kvinnor kan göra saker som ansågs 

manliga. Man tar upp kvinnor som lönearbetar i fabriker både före, under och efter 

världskrigen. Man talar också om kvinnor som kämpar för sin rätt att rösta.95 Dessa kvinnor 

beskrivs som aktiva och de har flera av de egenskaper som traditionellt tillskrivs män. De är 

starka och självständiga, det är kvinnor som inte finner sig utan kämpar för sin rätt.96 Dessa 

kvinnor lyfts fram mer och mer i läroböckerna. Detta kan ses som ett försök att göra böckerna 

mer jämlika men frågan är om det är det som faktiskt blir resultatet. 

Man försöker göra böckerna mer jämställda genom att lyfta fram kvinnor med traditionellt 

manliga egenskaper men motsatsen sker inte. Man lyfter inte fram några män som uppvisar 

traditionellt kvinnliga egenskaper. Detta ger ett sken av att kvinnor med manliga egenskaper 

är bra medan män med kvinnliga egenskaper är mindre bra. Man har valt att inte lyfta fram 

män som är omtänksamma och kämpar för sina barn, det finns flera exempel på 

personskildringar där man har valt att beskriva kvinnornas situation och då lyft fram deras oro 

för barnen. Det finns inget liknande exempel på män som till exempel motiverat sitt 

deltagande i kriget med att hans barn skulle få det bra.  
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Flera av böckerna visar också på kvinnans förändrade omständigheter genom att visa på 

hennes ökande möjligheter.97 Normen för kvinnorna är att vara gifta eller att bli det, men med 

mer eller mindre självständighet.98 Det finns ingen sådan norm för männen, männens 

förändrade villkor relateras främst till honom själv,  hans ökade möjligheter att göra något av 

sig själv.99 Kvinnorna relateras till männen genom att man jämför ett beroende av honom med 

ett oberoende av honom. Hon relateras inte till sig själv på samma sätt som han. Det antas inte 

att han ska vara gift på samma sätt som det antas för henne. På detta sätt så blir kvinnan bara 

friare gentemot honom, inte i sig själv. 

Något som ingen av böckerna tar upp är förändringarna i de manliga genusnormerna över tid. 

Att kvinnors roll i samhället har förändrats tar alla böckerna upp på ett eller annat sätt. 

Naturligtvis så har också männens roll förändrats. På många sätt är det oundvikligt att 

männens roll förändras när kvinnornas gör det eftersom de sätts som motpol till varandra, 

flyttas en flyttas båda.100 

 Detta innebär att männens könsroller ser ut att vara stationära och oförändbara över tid. Att 

bara visa en traditionell bild och att dessutom inte visa dess förändring över tid kan ge en 

känsla till eleverna att manlighet bara kan vara en sak och att det inte går att göra något åt 

eftersom den enligt läroböckerna inte tycks ha förändrats alls över tid.101 Mäns villkor blandas 

samman med ”alla” när man talar om förändrade levnadsvillkor och mönster i allmänhet. Här 

är det männen som skyms av ett ”alla”, som fortfarande främst är manligt, det blir därför svårt 

att se deras förändring på ett närmare sätt.102 Samtidigt som kvinnorna åter igen skiljs ut från 

”alla”, både positivt och negativt. Kvinnornas förändring belyses vilket visar på möjligheter. 

Samtidigt är de inte en del av ”alla” vilket det ställer dem utanför resten av mänskligheten 

som då bedöms bestå av män. 

Alltså så är det man kan se att genusnormerna i läroböckerna är relativt traditionella. Män är 

de som representerar den offentliga sfären medan kvinnor först och främst representerar 

hemmet och familjen. Trots att det finns försök till att göra kvinnorna mer aktiva och 
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representerade så får de helt enkelt inte samma plats i läroböckerna som män vilket förstärker 

normen att historia handlar om aktiva män medan den bara sker för passiva kvinnor.  

11.3. Vilka genusförhållanden syns i språket? 

Det språk vi använder för att beskriva något säger mycket om våra tankar kring ämnet. På så 

vis så kan man genom att titta på språket i läroböckerna försöka utläsa vilka tankar som finns 

kring män och kvinnor och hur dessa är och borde bete sig.103 När boken Historia högstadiet 

talar om den industriella revolutionens följder så räknas flera olika saker upp. Näst högst upp i 

listan kommer jämlikhet. Boken skriver: ”I många länder infördes efterhand allmän rösträtt 

och demokrati. Men ännu finns i många länder mer eller mindre starka motsättningar mellan 

industrisamhällets två huvudgrupper, industriarbetarna och kapitalägarna.104”  

Boken använder sig av kollektiva termer som främst för tankarna till det manliga ”alla”. man 

talar om arbetare, bönder och upprorsmän.105 Även om alla dessa grupper kan innehålla 

kvinnor så ger de sken av att vara manliga. När man skriver upprorsmän så för det tankarna 

till män även om det också kan finnas kvinnor i gruppen, kanske vore upprorsmakare ett 

bättre ord även om det också är maskulint laddat.  

Ett exempel på att boken framför allt menar män när de skriver ”alla” är: ”Det betydde att alla 

friska män i bestämd ålder måste ställa upp i kriget. Kriget drabbade alla lika- det blev på det 

sättet det första totala kriget.106”  

Här menar man att eftersom alla vuxna män drabbades lika så drabbade kriget alla på samma 

sätt. Det är antagningsvis män från de olika samhällsklasserna de talar om, en frisk bonddräng 

och en lord skickades ut till kriget tillsammans. Det man talar om här är dock jämlikhet, inte 

jämställdhet. Alla män drabbades lika, och egentligen inte ens det utan bara alla friska män, 

men kvinnorna drabbades annorlunda. Boken fortsätter med att skriva: ”Då soldaterna måste 

komma i första hand var det kvinnor, barn och åldringar som fick dåligt med mat när 

livsmedelsförråden tröt.107” Här har man visat på att kriget inte var lika för alla människor. 

Om man var till exempel kvinna så drabbades man på ett helt annat sätt än om man var en 
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man. Detta står i kontrast till uttalandet att kriget drabbade alla lika, det är det manliga ”alla” 

som använts snarare än ett allmänmänskligt alla. 

Boken Historia högstadiet har ett textporträtt av två makar som levde under första 

världskriget, Jim och Mary Brown. Här finns en möjlighet att se hur kvinnor och män 

beskrivs.108 Stycket börjar med en beskrivning av fronten, där Jim befinner sig. Man talar om 

att Jim är sergeant och därmed har till uppgift att se till att vaktposterna blir avlösta. Vid ett 

tillfälle bestämmer Jim sig för att kontrollera skyttegravarna, som han finner har rasat. Han 

och hans kamrater har blivit levande begravda i skyddsrummet och det tar dem flera timmar 

att gräva sig ut. Granaterna fortsätter falla och ingen varm mat kan komma fram till dem men 

Jim tycker ändå att det är en bra dag eftersom han har överlevt.109  

Marys stycke börjar med att berätta att hennes liv har förändrats mycket sedan kriget kom. 

Hennes man är vid fronten och hon har börjat arbeta. Makarna Brown hade inga barn så det 

blev för ensamt för henne att sitta hemma. Texten fortsätter sedan att berätta att många 

kvinnor fick jobb inom sjukvården under kriget men att de också fick jobb som endast män 

haft tidigare som tågkonduktörer eller banktjänstemän. Det mest anmärkningsvärda var dock 

att kvinnor fick plats inom rustningsindustrin. Med hjälp av svarvar och andra maskiner 

tillverkar de vapendelar, Mary Brown tillverkar flygplansmotorer.110 Mary Brown och de 

andra kvinnorna hoppades få rösträtt för sin insats i kriget, vilket de fick. Mary fick genom 

sitt arbete egna inkomster och även om hon tjänade mindre än männen så kunde hon försörja 

sig själv, så hennes make Jim behövde inte oroa sig för henne.111 I de här porträtten av två 

människor, en kvinna och en man så kan man se många olika saker som pekar på de olika 

tankar samhället har kring kvinnor och män. 

Till att börja med så kan man titta på porträttet av Jim Brown. Han beskrivs som Mannen vid 

fronten, han är handlingskraftig och ansvarstagande. Stycket om Jim handlar om aktivitet, han 

skickar ut nya vaktposter, han undersöker skyttegravarna och han gräver sig ut ur bunkern 

med sina kamrater. Jim beskrivs i aktiva termer och han klagar inte på situationen, det spelar 
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ingen roll om maten är kall bara man lever. Detta visar på en klassisk typ av manlighet där 

män biter ihop och tar tag i saker.112  

Stycket om Mary är helt annorlunda. Där det föregående stycket handlade om Jim och hans 

liv så handlar detta stycke faktiskt inte alls särskilt mycket om Mary. Stycket handlar mer om 

brittiska kvinnors omständigheter under första världskriget och Mary blir en form av 

galjonsfigur för att binda samman stycket.113 De delar av stycket som faktiskt handlar om 

Mary visar en helt annan bild än de som handlar om Jim. Hon är mer passiv, kriget har 

påverkat hennes liv och hon har därmed börjat arbeta. Det är inte så att hon har aktivt börjat 

av fri vilja eller viljan att hjälpa krigsansträngningen. Hon har enligt stycket börjat för att det 

blev ensamt hemma, de hade ju inga barn. Här har man fått med gamla könsroller. Hon 

arbetar eftersom hon inte har barn, förslagsvis innebär det att om hon haft barn så skulle hon 

inte ha arbetat. På detta sätt förstärker man tankarna om att moderskapet är det naturliga för 

kvinnor medan arbete kan komma i andra hand om det naturliga inte uppfylls.114  

Mary får egna inkomster från sitt arbete, detta är också passivt, annars skulle det heta att hon 

skaffade sig egna inkomster genom att arbeta. Hon tjänar mindre än en man men det är ändå 

tillräckligt för att försörja sig. Här har man mer eller mindre godkänt att männen tjänade mer 

eftersom Mary ju ändå kunde försörja sig på sin mindre lön. Man skriver också att eftersom 

hon hade inkomster så behövde Jim inte oroa sig för henne. Här ställer man henne i 

beroendeförhållande till honom och förstärker stereotypen att det normala är att en man ska ta 

hand om sin hustru ekonomiskt.115 Den större delen av Marys stycke handlar som sagt inte 

alls om Mary utan om krigets kvinnor i allmänhet. Att man valt att istället för att, som i Jims 

stycke, faktiskt berätta historien om personen i rubriken säger kanske också något om tankar 

kring män och kvinnor han är en person i sin egen rätt medan hon är en figur för alla kvinnor. 

Man skriver att kvinnorna hoppades att deras insatser skulle få dem att bli betraktade som 

fullvärdiga medborgare och ge dem rösträtt, vilket de fick.116 På något sätt så blir ordet ”fick” 

rösträtt passivt även om texten före handlar om hur kvinnors aktiva arbete skulle leda dem dit. 

Det är av männen de hoppas bli betraktade som fullvärdiga medborgare, detta eftersom de gör 

samma saker som männen. Detta visar på tanken att kvinnor bara kan bli fullvärdiga 

                                                   
 
112 Torbacke, et al, 1979, s.50-51. 
113 Torbacke, et al, 1979, s.50-51. 
114 Torbacke, et al 1979, s.50-51. 
115 Torbacke, et al, 1979, s.50-51. 
116 Torbacke, et al, 1979, s.50-51. 



människor om de gör som männen gör, vilket skulle betyda att en man som gjorde som 

kvinnor gör inte blir fullvärdig. Detta visar på ett sätt att använda mannen som norm.117  

I den nyare boken Historia punkt SO så försöker man visa på förändringen i kvinnors villkor 

genom att jämföra villkoren för Maria 1815 och Ester 1914.118 Texten berättar att Maria 

knappast kunde läsa och skriva medan Ester hade gått sex år i folkskola. Man försöker visa på 

hur samhället gick från ett bondesamhälle till ett industrisamhälle, med allt vad det innebar. 

Man talar om att Marias framtidsutsikter var att tjäna som piga eller gifta sig. Ester å andra 

sidan kunde arbeta i fabrik eller på andra ställen i staden och kanske till och med utvandra till 

Amerika. Här har man lyft fram två kvinnor och låtit dem få visa på förändring. Språket är 

neutralt och det finns inga tydliga språkliga markeringar som visar på traditionella tankar.119  

När samma bok senare skriver om den svenska rösträttsfrågan så skriver man att flera partier 

ville införa allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor, där alla röster var lika mycket 

värda. Sedan skriver man att det inte gick igenom eftersom det motarbetades av den 

konservativa majoriteten. När man sedan talar om varför den till sist gick igenom så skriver 

man att försvarsledningen inte litade på sina värnpliktiga soldater som stred för rösträtt och då 

vågade regeringen inte säga emot längre120. Denna redogörelse för hur rösträtten slog igenom 

har inte den traditionella uppdelningen mellan kvinnlig rösträtt och allmän rösträtt. De har 

dock lyckats med att använda språket för att få det att se ut som ett manligt beslut.  

Detta har man gjort på flera olika sätt. Först så talar man om att det var flera olika partier som 

stödde jämlik och jämställd rösträtt. Detta innebär effektivt att man säger att män stödde 

frågan eftersom kvinnor inte hade rösträtt och därmed inte kunde vara politiker. Texten 

fortsätter med att säga att kungen och den konservativa regeringen, fler män, emotsatte sig 

reformen. Det som till sist fick dem att ändra sig var när försvarsledningen, som bestod av 

män, inte kunde lita på sina värnpliktiga, också de män.121 Boken tar frågan om rösträtten som 

kämpades för av både män och kvinnor och gör den till en manlig affär med hjälp av språket. 
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Genom att använda sig av kategorier med traditionellt manliga normer, soldater och politiker, 

så lyfter man bara fram den manliga delen av rösträttsfrågan.122  

Ett vanligt sätt att skriva om kvinnlig rösträtt i läroböckerna är att det för det första skrivs ihop 

med annan information om framsteg för kvinnor i samhället. Informationen om kvinnor 

serveras som en klump vid sidan av dem övriga historien. Sedan använder man sig gärna av 

utryck av typen ”fick”. Följ med genom tiderna skriver så här.”också inom familjelivet skedde 

en utjämning, så att män och kvinnor i allmänhet fick samma rättigheter och skyldigheter 

inom äktenskapet. Sist men inte minst fick kvinnorna nu rösträtt i de flesta demokratiska 

stater.123”  

Här klumpas framstegen ihop, samtidigt som man använder sig av uttrycket, kvinnorna ”fick” 

rösträtt. Att få rösträtt är en passiv form. Det innebär att någon annan, i detta fall männen, ger 

bort den. När man skriver att kvinnorna fick rösträtt så belyser man inte den aktiva kamp som 

kvinnor runt om Europa förde för att nå sitt mål. Kvinnorna satt inte och väntade på att 

männen skulle känna för att ge dem rösträtt utan de tog saken i egna händer. De inte så 

mycket fick rösträtt som skaffade den.  

Den nyaste boken, Impuls historia har lyckats med att visa på en mer aktiv rösträttskamp för 

kvinnorna.  Här beskrivs kvinnorna som aktiva aktörer som kämpade för rätten att rösta. 

Boken tar upp de brittiska suffragetterna som ett exempel för kvinnlig rösträttskamp. 

”Medlemmarna nöjde sig inte med fredliga demonstrationer på gator och torg. De tog till 

våldsamma metoder för att få uppmärksamhet; de kastade sig framför hästar, utförde 

sprängattentat och krossade fönster.124”  

Här beskrivs inte kvinnorna som passiva objekt som väntar på att få rösträtt av männen. De 

beskrivs som aktörer. Trotts detta så dyker ordet ”fick” upp längre ner i texten.”de brittiska 

kvinnorna fick först begränsad rösträtt och sedan full rösträtt.125” Här använder man aktiva 

former för att visa på hur kvinnorna kämpade för rösträtten men när det kommer till 

införandet av de som de kämpat för beskrivs de åter igen som passiva. Detta ”fick” är ett 

språkligt uttryck men det visar på ett tankesätt som ger makten till män. Man skulle kunna 

skriva att kvinnlig rösträtt infördes, klubbades igenom eller trädde i kraft. Om man skriver 
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kvinnlig rösträtt infördes istället för kvinnorna fick rösträtt så skulle man kunna neutralisera 

passivformen som skapas för kvinnor.126  

11.4. Vilka värderingar lyfts fram av valet av bilder i böckerna? 

De bilder som finns i läroböcker är till för att hjälpa eleverna att ta till sig innehållet i texten. 

De ska förtydliga och förstärka bokens budskap. Det är därför viktigt att titta på vad som 

faktiskt visas på bilderna eftersom de på många plan är det första som eleverna möter. Om 

man snabbt bläddrar igenom en bok så är det bilderna snarare än orden som förmedlar 

information om vad boken handlar om.127  

Det kan också vara viktigt att titta på de bildtexter som är menade att förklara bilderna för 

eleverna, vad står i dem och vilka fasetter av bilden är det som de diskuterar? Bildtexterna är 

viktiga men bilderna är viktigare. Det är säkerligen vanligt att elever, medvetet eller 

omedvetet väljer bort att läsa dem. i sådana fall så får det som bilderna visar ett starkare 

inflytande.128  

Den äldsta boken Historia högstadiet använder sig framför allt av foton som bilder på de sidor 

som handlar om 1900- talets första hälft.129 Man använder sig också av en del kartor men 

eftersom det är svårt att se genusrelationer i en karta så bortser jag från dem. Majoriteten av 

bilderna har män som fokuspunkt. Det ger en känsla av att det är en manlig historia som 

förmedlas. Det är dessutom en traditionellt manlig stereotyp som framträder på fotona. Det är 

bilder av modiga men slitna soldater och kraftfulla politiker.130  

De stycken där kvinnor blir tydliga på bilderna är de som handlar om hemfronten. Detta kan 

förklaras genom att det var där de flesta kvinnor befann sig under kriget men att samla 

majoriteten av kvinnobilder på ett uppslag kan skapa en känsla av att de lagts till i efterhand, i 

ett stycke för sig själva.131 På det uppslag i boken som handlar om hemfronten finns sex 

stycken bilder. Endast två av dem innehåller vuxna män. Den ena är en bild av en soldat och 

hans fästmö som tar farväl, alltså en bild som visar mannen bara för att han är på väg till 
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kriget. Den andra bilden visar en poliskonstapel cyklandes på Londons gator. Detta är den 

enda bilden i stycket som visar på alla de män som också befann sig vid hemmafronten.132  

Att inte visa män vid hemfonten är lika missvisande som att inte visa kvinnor någon annan 

stans. En jämn fördelning mellan könen på bilderna generellt skulle skapa en känsla av en mer 

enhetlig historia som inte stängde in män och kvinnor i helt skilda rum. Om det var någon 

gång i historien som kvinnor och män delade utrymme så var det under världskrigen trots 

detta har man har valt att separera dem åt i bild.  

Ibland så handlar texten tydligt om både män och kvinnor men detta visas inte alltid i 

bilderna. I berättelsen om Jim och Mary Brown så talar texten om båda makarna Browns 

villkor under kriget, texten lyfter fram både hans och hennes tillvaro. Trots detta så illustreras 

stycket av bara en bild.133 Bilden föreställer en skyttegravsbunker och ska antagligen 

föreställa den bunker där Jim Brown befinner sig. I bunkern finns bara män. Berättelsen 

handlar om både män och kvinnor men bara hans villkor illustreras med en bild. Det är inte så 

att bilden inte passar in, men det finns flera andra liknande bilder i kapitlet så den har 

antagligen inte valts ut för att vara unik. Att ha en bild som illustrerade Mary Browns villkor 

skulle skapa en möjlighet att visa en kvinna på en annan sida i boken än den som handlar om 

hemfronten, även om det var det som bilden skulle ha visat så skulle det åtminstone ha skapat 

lite utspridning av kvinnorna i boken.134 

En stor del av stycket som handlar om Mary Brown handlar snarare om kvinnors villkor i 

allmänhet en om hennes personligen. Trots detta får en bild som bara föreställer män 

representera hela stycket. Man pratar om kvinnors villkor men visa bara män. Detta sänder en 

signal om vem som är viktigas i texten, hon eller han. Han får representera alla, även henne. 

Hon representeras inte alls.135  

Den nyaste boken Impuls historia använder sig också av framför allt foton för att illustrera sin 

text men också flera propagandabilder från krigets olika sidor. Även i denna bok finns en del 

kartor som jag bortser ifrån.136  
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Användningen av bilder i denna lärobok är annorlunda från den äldre läroboken. Även om det 

också här finns bilder på manliga stridande soldater som ska illustrera fronten finns i denna 

bok en mer jämn könsfördelning av bilderna. Det finns ingen tydlig uppdelning i var de 

manliga och kvinnliga bilderna dyker upp på, så som det fans i den äldre boken. I den äldre 

boken så fanns kvinnor framför allt på sidorna om hemfronten och överallt annars fans 

männen. I den nya boken så delar män och kvinnor på platsen i de olika styckena utan att 

genom representation definiera dem som antingen manliga eller kvinnliga. Vissa stycken som 

tydligt handlar om kvinnor visar naturligtvis kvinnor som centralgestalter men de är inte 

isolerade till de styckena.137 Det finns över huvud taget färre bilder på soldater som ligger i 

krig i den nya boken jämfört med den gamla. Och det är inte sida efter sida med bilder på 

män. De luckras upp av bilder på kvinnor och även bilder på familjer.138  

Även i stycken där man tydligt har velat ha en bild som ser lite krigisk ut har man tänkt på att 

inte skapa manlig dominans.  Boken visar på de tekniska framsteg som skedde under kriget, 

till exempel utvecklingen och användningen av flygplan. Detta illustreras logiskt nog av en 

bild på ett flygplan som konstrueras. Här har man gjort ett val. Istället för att visa flygplanen i 

strid, styrda av manliga piloter så visar man dem under konstruktion av kvinnliga mekaniker. 

På så sätt har man fått in kvinnor i en bild som annars lätt skulle kunnat handla bara om 

män.139  

Genom att använda sig av färre krigsbilder så har den nyare boken också mildrat ner det 

krigiska mansidealet som den äldre boken utstrålade. Män är fortfarande soldater men 

eftersom man visar fler civila män så är de också handelsmän, bilmekaniker och dansare.140 

Kvinnorna i boken är fortfarande framför allt mödrar, kvinnosakskämpar och kvinnor som 

jobbade under krigen men det har blivit mindre tydligt då de blivit mindre isolerade.141  

Elever tar in information från bilderna, det är därför de används. De hjälper eleverna att 

visualisera historien och ge den ett fokus. Utan detta så kan historia vara ett ganska abstrakt 

ämne, bilderna ger ansikten till historiska händelser.142 Det är en av anledningarna till att valet 

av bilder i läromedel är viktigt. På många ställen kommer eleverna att fatta beslut om 

                                                   

 
137 Körner och Lagheim, 2009, s. 282-297. 
138 Körner och Lagheim, 2009, s. 286. 
139 Körner och Lagheim, 2009, s. 292. 
140 Körner och Lagheim, 2009, s. 300. 
141 Körner och Lagheim, 2009, s. 294. 
142 Wallin Wictorin, 2011, s. 222. 
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innehållet i texten långt innan de läst den. Detta genom att titta på bilderna. En elev som fått 

en ny lärobok kommer inte att lusläsa texten det första den gör. Hen kommer istället att 

bläddra igenom den och försöka skapa sig en uppfattning om läromedlet. För detta så spelar 

bilderna en enorm roll. Det är de som eleverna ser först och det är de som ger eleverna en 

första indikation om vad boken handlar om.143 Mycket av detta sker undermedvetet. Eleverna 

är inte nödvändigtvis medvetna om att de fångar upp bokens budskap genom dess bilder. 

Detta gör att elever, och även lärare, inte aktivt funderar över vad de ser.144 

Den nyare boken har en lite annorlunda infallsvinkel från den äldre. Det är färre uppifrån 

perspektiv och man har gjort fler försök att komma ner på individnivå för att berätta historien. 

Detta gör att det blir lättare att få med mer blandade bilder. 

När man tittar på historien uppifrån som den äldre boken gör så är det främst männen som 

syns eftersom de har haft fler möjligheter att bli synliga genom historien. När man använder 

en sådan vinkel så handlar historien mycket om nationers interaktion med varandra och där 

igenom mycket om soldater och politiker. Detta syns tydligt i den äldre läroboken.145  

Den nyare läroboken som har använt ett mer ingående perspektiv försöker visa historien, inte 

som resultatet av staters beslut utan av individers. Detta gör att det är mycket lättare att skapa 

en mer nyanserad bild av den historiska verkligheten. Att den nyare boken har mer 

utspridning mellan könen betyder dock inte att man helt har gjort sig av med traditionella 

manliga roller. De traditionellt kvinnliga rollerna har gjorts mindre tydliga på bild men de 

manliga finns i mångt och mycket kvar, mannen är fortfarande den aktive, starke 

beslutsfattaren, även om det inte finns lika många bilder på honom i uniform.  

Ofta när man försöker motverka traditionella könsnormer så fokuserar man på de kvinnliga 

normerna. Man lägger till fler bilder på kvinnor och försöker hitta bilder som belyser kvinnor 

i ett aktivt och varierande ljus. Problemet är bara att man låter de manliga budskapen vara 

som de är vilket skapar något av en obalans mellan det moderna och det traditionella.146   

                                                   
 
143 Wallin Wictorin, 2011, s. 222. 
144 Wallin Wictorin, 2011, s. 223. 
145 Torbacke, et al, 1979, s. 46-50. 
146 Hirdman, 2001, s. 28. 



12.  Avslutande diskussion  

Trots att det inte längre finns några tydligt uttalade maktojämnheter mellan könen i 

läroböckerna så är de långt ifrån neutrala. Böckerna använde sig som visat både av en manlig 

norm för att tolka historien och de uppvisade en obalans i hur de olika könen representeras. 

Till viss del kan man nog säga att läroböckerna har ojämlikheter i hur genus och könsroller 

representeras och värderas eftersom de har tillkommit i ett samhälle som har det.147 Vårt 

samhälle har kämpat sig mot jämlikhet mellan könen och för att göra upp med traditionella 

könsroller som upplevs begränsa människor. Detta innebär dock inte att vi totalt har lyckats. 

Det finns fortfarande väldigt många outtalade bestämmelser om hur man ska vara för att vara 

kvinna eller man, manlig eller kvinnlig.  

Det är dessa antaganden som visar på hur svårt det är att ändra på ett tankesätt. Både Hedlin 

och Hirdman talar om hur dessa antaganden formar hur vi bemöter människor148. Om vi möter 

någon som vi identifierar som man så tillskriver vi genast och omedvetet honom vissa troliga 

egenskaper, helt andra egenskaper än de vi skulle tillskriva någon som vi identifierar som 

kvinna. Detta formar hur vi beter os mot dem eftersom vi antar att de kommer att bete sig på 

ett visst sätt mot oss. Detta skapar ett klimat i samhället som förnyar och förstärker gamla 

stereotyper149. När dessa könsstereotyper finns över allt runt omkring oss så är det knappast 

underligt att de också har smugit sig in i våra läroböcker. 

På samma sätt är det med de bilder som finns i böckerna. De är utvalda för att de passar in i 

sammanhanget men om de inte ifrågasätts så kan de komma att uppfattas på andra sätt än det 

var tänkt. En bild säger mer än tusen ord, det ligger något i det och jag tror inte att det är 

ovanligt att elever struntar i att läsa bildtexten och då kan vilken tolkning som helst bli möjlig. 

Ofta så förstår man av sammanhanget hur bilden ska tolkas men om man kontinuerligt bara 

ser till exempel bilder på män så färgar det ens sätt att läsa texten. Hela tanken med bilder i 

läroböcker är att de ska förtydliga och levandegöra texten.150 Det gör att de har en stor 

inverkan på hur vi uppfattar och tar till oss informationen. Därför så är det viktigt att ägna vis 

eftertanke på hur man väljer bilderna. För hoppningsvis så leder detta också till ökad 

eftertanke om textens innehåll då det är den som bilderna ska spegla. Om man inser att alla 
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bilderna föreställer män så kommer man kanske till slutsatsen att män möjligtvis är 

överrepresenterade också i texten.151  

Det samma gäller hierarkin mellan könen. I läroböckerna så tar männen upp mycket mer 

utrymme än kvinnorna och används dessutom som en form av norm för det mänskliga.152Det 

kan vara så att det skapats en inneboende tröghet när det kommer till förändringar av 

tänkandet i läroböckerna i sig. Läroboksförfattarna kan omöjligt vara experter på allt det deras 

böcker tar upp. Det kan innebära att de fått förlita sig på de standardverk och handböcker, 

Bonniers världshistoria, Bra böckers världshistoria m.fl. som finns tillgängliga sedan tidigare 

för att få information om vissa ämnen.153 Den tryckta informationen i dessa handböcker och 

verk förändras naturligtvis inte när nya perspektiv på historien skapas, inte heller sättet som 

informationen förmedlas på. Detta skulle kunna vara en av anledningarna till att läroböckerna 

ser ut som de gör, kanske bygger de helt enkelt på gamla verk med en äldre historiesyn och en 

äldre syn på genus och könsroller. En annan möjlighet är att läroböckerna ser ut som de gör 

eftersom det finns en stark tradition om hur man skriver läroböcker i historia. Både 

Långström154 och Ammert155 har visat på detta. Detta kan innebära att författarna helt enkelt 

skrivit historia så som de var vana att höra den. 

Det man ser i läroböckerna är inte direkta fördomar, de vore lätta att ta bort, utan ett invant 

tankesätt. Det är på detta vis vi är vana att se historien och därför blir det också detta vi 

efterfrågar. Långström156 menar att lärare är konservativa som grupp och att det därför kan 

vara svårt att få in nya tankar och idéer i läroböcker, är de för annorlunda så säljer de inte. 

Detta kan nog stämma till viss del men jag tror att det större problemet är att lärarna helt 

enkelt inte har reflekterat över vad som faktiskt står i läroboken de använder. Jag tror inte att 

de skulle ställa sig negativa till en lärobok som var skriven på ett annat sätt om de fick full 

kännedom om varför den har skrivits.  

Detta går också in på det som Rosén har skrivit om att lärarstudenter ibland har svårt för att 

hantera historia i ett genusperspektiv och på ett sätt som inte uppmanar eleverna till att stanna 

i traditionella könsroller. Om lärarstudenterna inte kan hantera och bemöta dessa typer av 
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tankar och argument som är väldigt viktiga i dagens skoldebatt, hur ska då äldre lärare som 

fick sin utbildning i en annan tid kunna göra det. Om inte lärarna klarar av att reflektera över 

vad som står i läroböckerna och vad de faktiskt lär ut så kan vi antagligen räkna med att 

eleverna inte gör det heller.157 

13.  Didaktisk reflektion: 

Det här ämnet är viktigt ur didaktisk synpunkt då de belyser att våra läroböcker inte alltid är 

så neutrala som vi tror. Både lärare och elever har enligt Ammert en tendens att anta att allt 

det som står i läroböckerna är helt sant och på något vis oföränderligt. Detta gör att man inte 

alltid reflekterar över vilka värderingar som läroböckerna faktiskt förmedlar.158   

Framtidens elever och lärare kommer antagligen att vara och verka i ett samhälle och en skola 

som lägger ännu större vikt vid jämställdhet och neutralitet mellan könen. Det är då viktigt att 

inga gamla stereotyper och fördomar om hur män och kvinnor är eller borde vara gömmer sig 

i de böcker som används i undervisningen. Alla elever borde kunna känna att den historia som 

skildras i deras läroböcker är relevant för dem oavsett vilka de är, vilket kön de är föda med 

eller vilket genus de identifierar sig som. Det är inte gångbart att det skulle kunna vara möjligt 

för elever att känna sig orättvist behandlade eller underrepresenterade av sin lärobok. 

Om det är meningen att lärarna ska lära ut att alla är lika mycket värda så krävs det att också 

läroböckerna stödjer detta uttalande. Det är svårt att lära någon om jämställdhet om boken 

som de ska lära sig ifrån inte föregår med gott exempel. Bra läroböcker är en av 

förutsättningarna för en bra utbildning. Eleverna har rätt till en utbildning som inte färgas av 

fördomar och stereotyper, därmed har de rätt till läroböcker som inte är sådana. 

Ett bra sätt att använda detta i undervisningen skulle kunna vara att använda sig av äldre eller 

nyare läroböcker och låta eleverna själva undersöka hur pass neutrala böckerna faktiskt är. 

Det skulle vara en bra möjlighet för eleverna att uppmärksamma vilka normer och könsroller 

som faktiskt finns i vårt samhälle och hur de tar sig uttryck i vår syn på historien. Denna typ 

av övning skulle också ge eleverna en möjlighet att kritiskt granska sina läroböcker och 

därigenom komma till insikt om att även läroböcker skrivs med ett syfte och innehåller 

tendenser. Det skulle alltså kunna bli en övning där eleverna både får öva sig på källkritik och 

samtidigt komma underfund med hur man kan se på historien med hjälp av olika perspektiv. 
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Genus och könsrollsifrågasättande glasögon är viktigt för lärare att ha när man undervisar 

överhuvudtaget men särskilt för en historielärare. Det är genom historien som eleverna lär sig 

att förstå sin samtid och på så vis skapa sig en egen identitet inom sitt samhälle. Därför är det 

viktigt att lärare ger eleverna möjlighet att se historien ur flera vinklar och perspektiv än det 

traditionella, som ofta har en manlig normgrund, för att de ska kunna hitta sin egen plats i 

historien. Den traditionella historiesynen skapar och förstärker genusnormer och könsroller 

som kan begränsa elevernas utveckling. Den passar bara för de elever som vill höra hemma 

inom ramarna. Skolan ska uppmuntra elever till att våga bryta mönster och prova nya saker. 

Detta blir inte svårare om läroböckerna också uppmuntrade till ifrågasättande av normer. 

Att öva på ifrågasättande är också något som man kan göra med sina elever genom at använda 

deras läroböcker. Man kan helt enkelt låta dem analysera texten och se om de kan hitta något 

som de tycker verkar konstigt. Sedan kan de antingen diskutera med varandra eller hitta en 

oberoende källa för att finna svar. På så sätt kan man låta eleverna komma underfund med vad 

de själva tycker jämtemot vad läroboken säger, det blir en möjlighet att lära dem tänka själva. 

Eftersom eleverna antagligen inte kommer att alla tycka samma sak så kan man också 

använda övningen för att få igång en debatt eller ett samtal i klassrummet. 

Det här ämnet lämpar sig också utmärkt för ämnesövergripande projekt. Man kan till exempel 

samköra historia och samhällskunskap genom att titta på hur genussynen som funnits genom 

historien har påverkat, och fortfarande påverkar vårt moderna samhälle, samt hur man kan 

skapa förändring för framtiden. Ett annat ämne som man kan koppla detta till skulle kunna 

vara religion eftersom könsroller under flera hundra år motiverades med hjälp av religiösa 

regler. På samma sätt så kan man samarbeta med naturkunskapen då man kan titta på de 

”vetenskapliga” argument som användes under antiken, upplysningen och till viss del även 

idag för att förklara över och underlägsenhet mellan könen. 
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