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Abstract 
 

Textbooks are shaped by the current cultural norms which makes the books carry values that 

can hinder gender equality. The purpose of this study is to analyse how women and men are 

portrayed in two different textbooks from years 4-6 and if the books can match the current 

gender equality goals which characterizes the Swedish school. The analysis is conducted from 

the text books functionality in the arrangement of equal understanding of men and women.  

To achieve a result, the analysis was performed through a thematic content analysis with the 

theme of gender. The results showed that men and women are mentioned from the 

stereotypical context and that women are seen as a separate group due to that the human is 

seen from the views of heteronormativity. This study shows that today's textbooks do not 

achieve the current gender equality goals and that teachers can’t rely on to books in the work 

for equality. 
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1. Inledning  
Inom skolans styrdokument finns de mål som eleven ska nå med hjälp av undervisningen där 

läraren har flera läromedel till sitt förfogande men det mest centrala är läroboken.  

Diskussionen om läromedel har nyligen uppkommit då i samband med en granskning som DN 

utförde. Studien analyserade skolans läroböcker i ämnet historia, och den visade att endast 13 

% av böckerna utgjordes av kvinnor. I samband med detta resultat kallade den relativt nyvalde 

utbildningsministern Gustaf Fridolin till möte gällande historieböckernas framtid (Lagervall 

2015-01-15). Som en konsekvens av denna granskning lyftes diskussionen om kvinnor i 

läromedel, och det är inte första gången. Läroboken är ett av de mest använda läromedlen och 

används flitigt än idag, dock markerar lärare att de inte hinner granska sina läromedel 

(Stridsman 2014 s.30-31). Med koppling till läromedelsgranskningen som upphörde på 1990-

talet finns det idag svårigheter med otillräckliga läromedel menar Angerd Eilard (2009 s.97).  

 

Som verksamhet präglas skolan av polititiken och sedan 1969 är skolan en av de aktiva 

medverkarna i Sveriges politiska jämställdhetsarbete. Idag står det skrivet i läroplanen att: 

”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och 

de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. 
(Lgr 11 s.8) 

Detta uppdrag speglas även i kursplanen i historia som belyser vikten av att studera kvinnor 

och mäns olika levnadsvillkor (Lgr 11 s.172). Trots det uppdrag som finns i styrdokumenten 

har tidigare forskning visat att läroböckerna inte når de mål som är satta och forskning hävdar 

att böckerna inte är jämställda. Jämställdhet ses idag som ett av de överhängande målen i 

skolan och det ska genomsyra hela verksamheten (Ohlander 2010). Ohlander hävdar dock att 

läromedlen inom ämnet historia inte uppnår dessa mål. Som Fridolin lyfter står skolan i ett 

läge där läroböckerna motverkar skolans arbete för jämställdhet (Lagervall 2015-01-15). 

Problematiken ska nu lösas, men hur? 

 

Det är i hänsyn till denna diskurs som jag kommer lyfta manligt och kvinnligt i 

historieböckerna för att analysera vad som förmedlas om de olika könen. Vidare kommer 

även böckerna diskuteras utifrån hur de kan främja eller motverka arbetet för en mer jämställd 

skola.  
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I denna uppsats kommer just förevarande problemformulering lägga grunden för en 

läromedelsanalys av läroböcker inom ämnet historia för skolåldrarna 4-6. Läromedel har varit 

en styrfaktor ur ett historiskt perspektiv och det är fortfarande lärare som har 

lärobokscentrerad undervisning, vilket kräver att boken är av en viss prägel för att kunna 

motsvara skolans värdegrund (Skolverket 2006a). Denna problematik är central för lärare då 

deras undervisning ska motsvara de mål och värden som skolans verksamhet ska präglas av. 

Beträffande att läroboken har en dominerande roll kan det finnas en risk med att den inte 

granskas. Det ligger i lärarens ansvar att följa styrdokumentens mål men utan kritiskt 

granskande av läromedel kan just syftet försvinna. Även om läraren är kritisk kan 

arbetsuppgifterna bli mer komplicerade, och läraren kan då behöva kompensera och 

komplettera läroboken. 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att syfte att diskutera hur skildringen av män och kvinnor kan 

främja eller motverka skolans jämställdhetsuppdrag. För att nå syftet baseras studien på en 

analys av hur kvinnor och män skildras i läromedel i två olika läroböcker i historia för årskurs 

4-6. I mina frågeställningar preciseras syftet ytterligare och de frågeställningar som styr 

studien är:  

 

 Hur framställs kvinnor och män i de utvalda läroböckerna?  

 I vilken mån kan dessa läromedel möta skolans jämställdhetsmål? 

1.2. Disposition 
Uppsatsen är indelad i sju kapitel och i det första kapitlet ”Inledning” som presenterades ovan 

introducerades uppsatsens bakgrund med dess syfte och frågeställningar. I följande kapitel 

”Tidigare forskning” presenteras de kända kunskaperna kring jämställdheten av genus i 

läromedel, där kommer jag även beskriva denna studies avgränsning samt förhållande till 

forskningsområdet. Därefter i kapitlet ”Teoretisk begreppsram” presenteras uppsatsens 

teoretiska begrepp och utgångspunkter som sedan följs av kapitlet ”Metod” där en genomgång 

av valen samt avvägningarna rörande analysen presenteras. I det femte kapitlet presenteras 

resultatet av det empiriska material och i det sjätte analyseras resultatet i förhållande till 

teorin. Slutligen i det sjunde kapitlet sammanfattas studien av en diskussion om slutsatserna.   
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2. Tidigare forskning 

2.1. Läroboken i skolan 
Begreppet läromedel betecknar alla verktyg som används i undervisningen för att nå målen i 

styrdokumenten. Boel Englund (1999 s.327) belyser läromedlets roll i undervisningen och 

hävdar att dess centrala plats inte kan lämnas åt slumpen, utan att förståelsen för läromedel är 

av värde. Läroboken är ett av de verktyg som används i undervisningen, och Englund hävdar 

att det finns tendenser att läroboken ses som fulländat. Det ”fulländade” verktyget tillskrivs 

förståelse för läraryrket, dess didaktiska komplexiteter samt att böckerna skrivs ur ett neutralt 

perspektiv. Detta är något Englund dementerar och hon uppmanar en varsamhet med att 

förlita sig på läromedel.  

 

Trots förändringar av skolan är läroboken fortfarande det mest använda läromedlet, även om 

den används i mindre utsträckning (Ammert 2011 s.26). Nyutbildade lärare är mer trogna till 

boken medan den erfarna läraren snarare använder böckerna som en referens till vad som är 

viktigt att behandla i undervisningen. Englund (1999 s.331-332) hävdar att beroende på hur 

läroboken används kan den styra undervisningens innehåll. Hon menar att läroböckers 

innehåll ses som att de speglar det styrdokumentet menar är centralt, dock är fallet inte alltid 

så. Läroböckernas innehåll speglar inte alltid målen och viktiga delar kan utelämnas om lärare 

förlitar sig på bokens innehåll.  

 

Innehållet som finns i böckerna präglas av sociala och kulturella normer, både i val av 

innehåll och sättet som de är skrivna på, dock anser Eilard (2009) att läromedlen är 

otillräckliga och att skolans uppdrag inte betonas i dem. Ingrid Karlson (2003 s.11) beskriver 

att detta fenomen både stödjer och hindrar skolor i deras värdegrundsarbete och idag präglas 

skolan av en stark jämställdhetsdiskurs som ska vara aktiv i skolorna. I agerande ingår genus 

som en värdegrundsfråga och utifrån genusaspekten framstår kritik riktat mot läromedel. 

Karlson framhåller att skolan snarare bevarar och reproducerar könsgestaltningar som kan 

motverka arbetet för jämställdheten än att utmana dem.  

 

Skolan har som ansvar att medvetet och aktivt främja kvinnor och mäns lika rätt samt 

motverka traditionella könsmönster (Lgr 11 s.8). Som Eilard (2009) påtalat är läromedel 

otillräckliga, detta betyder även att en aktiv, medveten hantering och granskning av dem är 
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nödvändig, även om läroboken endast används som referenspunkt. Läromedelsforskning har 

därmed blivit viktig för att kunna utlova goda medel för lärare och elever. Utan en statlig 

verksamhet som aktivt analyserar läromedel har det blivit en företeelse som många forskare 

intresserar sig för. 

2.2. Läromedel ur ett funktionellt perspektiv 
Som forskningsobjekt kan läromedel och läroboken analyseras på flera sätt. Ammert (2011 s. 

28-38) menar att läromedel kan analyseras utifrån tre perspektiv: 1) ett processuellt 

perspektiv, där fokus ligger på processen av hur läromedlet produceras; 2) ett strukturellt 

perspektiv, som fokuserar på samhälleliga, ekonomiska eller politiska strukturer som kan 

påverka tillkomsten och utformningen av boken; 3) ett funktionellt perspektiv som berör 

mötet mellan bok och klassrum, det betyder hur bokens innehåll påverkar undervisningen. 

Denna analys utgår från det funktionella perspektivet vilket gör att analysen studerar vad 

innehållet i två läromedel förmedlar. Det funktionella perspektivet kan betraktas på tre olika 

sätt, det första behandlar valet av bok och hur boken används, det andra berör bokens innehåll 

samt dess perspektiv och den tredje berör mötet mellan bok och elev, hur eleverna kan läsa 

och bearbeta texterna. Med tanke på mitt fokus är det bokens innehåll och perspektiv som 

studeras. Ammert (2011 s.35) hävdar att böcker förmedlar olika perspektiv och för att få tag 

på dessa underliggande meningar analyseras innehållet. Forskningen ligger till grund för den 

problematik som idag syns i läromedel och i nästa avsnitt behandlas just detta.  

2.3. Läroboken som normförmedlare 
Läroböcker är som nämnt inte neutrala då uppfattningen om läromedel är att de har en 

förmåga att vara normförmedlare. Som Englund (1999) visat finns det ett visst förtroende för 

läroböcker, men i hennes mening är de opålitliga. Skolverket (2006b s.9) hävdar att lärare har 

ett större professionellt ansvar idag som berör både undervisningen samt arbetet kring det. 

Ansvaret berör även den kritiska hållningen mot de läromedel som används, men i dagens 

verksamhet har lärare svårt att hinna vara kritiska mot de läroböcker de använder. Englund 

(1999) påstår att lärare förlitar sig eller snarare måste förlita sig på att läroboken är uppbyggd 

efter det innehåll som är relevant, och att böckerna är utformade efter de mål som finns i 

styrdokumenten. Genom att läraren inte har tid att granska finns det tendenser att 

läroböckerna disciplinerar undervisningen och valet av innehållet väljs av författarna snarare 

än av styrdokumenten.  
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Eilard (2009 s.99) problematiserar denna företeelse och belyser att böckerna som används är 

skapade i ett visst samhälleligt förhållande, och att de kulturella och sociala kontexterna 

genomsyrar texten. Hon ställer sig kritisk till läroböcker som ett socialt verktyg, då hon anser 

att böckerna är ett inkluderade material som kan skapa normerade roller, och att beroende på 

hur texten är skriven kan språket stigmatisera olika grupper av människor. Gun- Marie 

Frånberg (2010 s.60) menar att granskningen av läromedel är av vikt på grund av hur 

människor skildras, vilket syftar till de normerande och stereotypiska drag som yttras inom 

läroböcker, som sedan kan kopplas till den sociala kontexten. Hon hävdar att det är en 

överrepresentation av män och ett osynliggörande av kvinnor, ett problem som berör 

förmedlingen av könen i både text och bild, och denna slutsats har fler forskare kommit fram 

till.  

2.4. Genus i läromedel 
Genus är ett begrepp som ofta uppkommer som ett analysobjekt i forskning av läromedel. 

Läromedel har granskats under en längre tid och ett exempel av en sådan studie är Moira von 

Wrights (1999) Genus och text. Rapporten analyserade läroböcker inom ämnet fysik där hon 

såg en problematik med kvinnans underlägsenhet i förhållande till uppgifter och 

framställningar. Hennes slutsats var att böckerna förespråkar och bibehåller traditionella 

könsroller. Därefter har fler studier hamnat i fokus som rapporten I enlighet med skolans 

värdegrund?, (Skolverket 2006a) där Britt-Marie Berge och Göran Widdings utför en analys 

av kön i läromedel i ämnena biologi/ naturkunskap, historia, religion och samhällskunskap. 

Efter Berge och Widding utförde Ohlander (2010) en studie baserat på endast ämnet historia 

och det är i förhållande till Berge, Widding och Ohlanders resultat som den tidigare 

forskningen utgår från.  

 

De studier som utförts på historieböcker är överens om att kvinnan är underrepresenterad och 

är underställd mannen. Kvinnan skrivs om i förhållanden där hon antingen är ett offer eller 

inkompetent i roller som vanligtvis är mansdominerade. Samtidigt som böckerna är 

underrepresenterade av kvinnan är böckerna manscentrerade och männen framställs i 

anslående dager som modiga soldater eller lärda högt uppsatta män. Böckerna präglades 

samtidigt av könsneutrala benämningar som greker, slavar, köpmän o.s.v. men de 

könsneutrala rollerna är gestaltningar som kännetecknas som manliga i den mänskliga 

historian. Då stereotypiska män genomsyrar läroböckerna hävdar studierna att de är 

heteronormativa.  
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I de enskilda studierna lyfte författarna olika företeelser. Berge och Widding (Berge & 

Widding 2006) tolkade framställningarna av männen som stereotypiska och saknade männen 

som rädda, olyckliga och hemlängtande. De makthavande kvinnorna som nämns sätts i 

förhållanden där deras makt inte speglas, utan deras liv skildras utifrån ett perspektiv som 

underminerad deras maktstatus.  

 

Ohlander (2010, s.38) påpekar i sin rapport att kvinnor nämns sällan vare sig i text, 

kommentarer till bilder, tidslinjer eller i marginalnotiser, och desto närmre nutid ju mer 

minskade antalet nämnda kvinnor. Under 1900-talet nämndes endast fyra kvinnor i texten på 

(Ibid s.68). Ytterligare en företeelse var att kvinnorna kopplas till män. Rapporten lyfter 

exempel som ”bondens, hantverkarens eller arbetarens hustru”, och även ”munkar och 

nunnor” som sällan nämns enskilt utan sammankopplat. Kvinnorna gestaltas i olika roller 

främst inom mjölk- och mejerihantering, dock nämns inte kvinnornas del i jordbruket eller i 

handelsvärlden, som Ohlander menar ger en skev bild av kvinnans roll som arbetande. 

Gestaltningen av lärda personer koncentreras till männen som beskrivs som vetenskapsmän, 

uppfinnare och geografiska upptäckare, dock nämns inte kvinnan i liknande roller.  

 

Den tidigare forskningen har alltså visat att män har en normerade plats och kvinnorna 

minimeras för att ge plats åt männens triumferande liv och strider, vilket gör att kvinnorna blir 

biroller i männens historia.   

2.5. Jämställdheten i dessa studier 

Ohlander (2010) hävdar att läroböckerna inte var a jour med de dåvarande riktlinjerna i 

styrdokumenten. Jämställdhetsmålen kunde inte nås på grund utav manscentreringen samt i 

fråga om hur kvinnorna framställdes. Berge och Widding (Skolverket 2006a) behandlar även 

heterosexuella och transpersoner där rapporten hävdar att böckerna missar belysa deras 

situation. Ohlander (2010) lyfter till skillnad mot Berge och Widding endast homosexualitet 

och menar att böckerna missar att problematisera denna företeelse. Både rapporterna hävdar 

på grund av resultatet att de studera läroböckerna är heteronormativa och därav inte 

jämställda.  

 

Utifrån vad böckerna förmedlar och utelämnar hävdar Ohlander (2010) att eleverna kan få en 

skev uppfattning om könen. De som berörs mest är flickorna som genom boken kan få svårt 
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att införskaffa en positiv bild på det kvinnliga könet. Vidare menar hon att pojkarna får 

uppfattningen om mannen som den stridslystne och modige. En kort slutsats är att elever 

präglas av hur läromedel framställer olika grupper av människor och på så sätt bibehåller och 

bevarar vissa kulturella normer samt hur läromedel hämmar jämställdhetsarbetet.  

 

Den tidigare forskningen om genus i läromedel är rådande överens om kvinnans 

underlägsenhet i både text som bild. Detta har gjort att det skapats kritik mot hur historia 

skrivs och varför ”kvinnan” är så underlägsen i litteraturen. Mitt deltagande i denna 

diskussion ska inte endast späda på den redan funna kunskapen utan det ska även komplettera 

dagens forskning. Som en konsekvens av de ofta kvantitativa studierna av läromedel vill jag 

utföra en kvalitativ analys för att beröra lärobokens olika sidor.  

2.6. Denna studies förhållande till tidigare forskning 
Med hänvisning till den tidigare forskningen grundar sig denna studie i liknande antaganden, 

dock analyseras den från andra utgångspunkter. Samtliga av rapporterna inom tidigare 

forskning utgår från böcker till de senare grundskole- och gymnasieåren. Men tanke på de 

relativt höga åldrarna finns det en begränsad forskning av böckerna för de yngre åldrarna F-6. 

I förhållande till den tidigare forskningen utgår denna uppsats från en likande utgångspunkt 

men på mer outforskade åldrar och böcker. Vidare finns ett fokus på jämställdhet. Berge och 

Widding (2006 s.28) frångick rapportens egentliga syfte som handlade om att undersöka 

jämställdheten, och för att då fullfölja diskursen kommer begreppet lyftas i denna analys. 

Ohlanders rapport lyfter jämställdhet där hon påpekar att läroplanen och dess mål inte är 

aktiva i läromedlen (2010 s.71). Med tanke på att kvinnor är mindre framträdande kanske det 

finns mer att hämta genom en analys som studerar vad som faktiskt sägs om både män och 

kvinnor än att räkna hur många de är. Med tanke på gestaltningen av genus kan samtida 

böckerna ha en mer modern samt mindre stereotypisk ram för skildringen av genus, där de i 

beskrivningen är jämställda men i antal är skilda, därav vill jag utföra en tematisk textanalys 

som framställer vad som sägs snarare än hur ofta. Till skillnad mot tidigare forskning lyfter 

denna studie upp relationen mellan man och kvinna samt belyser jag hur rollen som människa 

beskrivs i böckerna. Vidare kommer denna studies resultat gå parallellt med Ohlander (2010), 

Berge och Widdings (Skolverket 2006a) diskurs om kvinnor och män i läroböcker inom 

ämnet historia. Har det skett en utveckling eller står vi fortfarande på ruta ett?  
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3. Teoretisk begreppsram  
Analysen grundar sig i relationen mellan genus och läromedel, därav är förståelsen för vad 

genus är, vad det innebär och begrepp inom genusfältet betydelsefullt för att kunna genomföra 

analysen. De områden som jag använder för att förstå resultatet är ”genussystem”, 

”androcentrism”, ”heteronormativitet”. ”kön som konstruktion”, ”könsstereotyper” och 

”jämställdhet i skolan”. För att kunna tolka datan kommer även begreppet jämställdhet 

användas för att kunna koppla det till diskussionen om vad det är och när det är jämställt. I 

denna analys tillför jämställdhetsbegreppet förståelsen för hur arbetet kring genus och 

jämställdhet kan förstås. Begreppet kommer sättas i kontrast till studiens resultat för att kunna 

analysera och diskutera böckernas förutsättningar i skolan.  

3.1. Genus 

3.1.1. Genussystem 

Dagens genusforskning härstammar från den tidigare kvinnovetenskapen som uppkom på 

1960-talet som en konsekvens av den tidigare manscentrerade forskningen. Maria Hedlin 

(2010 s.15) menar att dagens genusbeteckning hänvisar till könsordningen mellan man och 

kvinna, och att denna ordning både berör det kulturella (sociala) och det biologiska. Den 

biologiska aspekten berör det kön personen föds med och den kulturella aspekten behandlar 

den sociala föreställningen om hur män och kvinnor skall vara. På så vis är genus en 

sammanflätning av det biologiska och de kulturella hävdar Yvonne Hirdman (1988 s.50). 

Genusforskningen studerar de kulturella fenomen som präglar synen på könen och granskar 

den sociala konstruktionen av både manligt och kvinnligt, men också förhållandet mellan 

dem. Hirdman (1988) har utvecklat en teori om ett genussystem och det är just förhållandet 

mellan mannen och kvinnan som skapar de olika principerna inom det. De grundläggande 

principerna är (1) isärhållandet (dikotomi) och (2) hierarkin (rangordningen) mellan könen. 

Isärhållandet refererar till att mannen och kvinnan är skilda grupper som ofta förstås som 

motsatser till varandra. Den andra principen innebär att mannen står som norm för det 

allmänmänskliga. Dessa principer synliggör ett teoretiskt plan där de fenomen och strukturer 

som konstruerar förhållandet mellan könen framträder. Hirdman (1988 s.51) menar att det är 

de sociala, ekonomiska och politiska ordningar som förstärker principerna och dessa principer 

framhåller mannen som norm.  
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Hon anser vidare att diskussionen om isärhållandet behöver utvecklas och påstår att gränserna 

mellan könskategorierna håller på att tonas ner, men eftersom systemet fortfarande håller fast 

vid ett isärhållande bevaras motsättningen och skillnaderna mellan mannen och kvinnan.  

 

Den dikotomi och hierarki som Hirdman lyfter berör även kvinnan och mannen i deras 

förhållande. Katharina Tollin och Maria Törnqvist (2010 s.30) påstår att inom äktenskapen 

syns förhållandet mellan kvinnan och mannen som de problematiserar som en inordnad 

dominans. Även om båda parterna ingick i äktenskapet med ett fritt kontrakt finns en inordnad 

dominans där kvinnan är underordnad mannen, och inom dessa roller finns olika 

förväntningar. De menar att kvinnans underordning i äktenskapen förhindrar hennes frihet, 

och detta präglas av en ideologi av ”obligatorisk heterosexualitet och könsskillnad” (Ibid 

s.57). 

 

Kunskapen kring genussystem kommer vara en tillgång i tolkandet av hur mannen och 

kvinnan framställs i förhållande till varandra, om de är motsatser och/ eller om det finns en 

hierarki mellan könen. 

3.1.2. Androcentrism 

Carrie Paechter (1998 s.6) lyfter att språket utgör grunden i hur vi förstår könen. Hon lyfter 

begreppet man som hänvisar till både arten människa, engelskans ”man”, samt som det 

manliga könet, och genom språket hamnar mannen i centrum och sätts i en normerade 

position. Androcentrismen utgår på så vis från mannen som norm där han är subjektet och 

förståelsen av människan baseras honom. Genom androcentrismen skapas ett dualistiskt sätt 

att se på könen, dessa sätt är ”mannen- inte man” och ”mannen- annan”. Motsvarigheten till 

mannen är kvinnan och genom detta sätt att se på könen är kvinnan den andra, dvs. 

annorlunda (Ibid s.6).  

 

Förståelsen för ordet människa är kopplat till uppfattningen av begreppet mannen. Tollin och 

Törnqvist refererar till Toril Moi som lyfter kvinnan och människan (2010 s.41). Moi lyfter 

mannen som norm och människa, och att kvinnan endast är deltagare om hon motsäger sig sin 

kvinnlighet. De kvinnliga dragen är av den anledningen inte välkomna i diskussionen om 

människan, utan rollen refereras endast till manliga kännetecken. Hon skriver: 

”Kvinnor inbjuds att definiera sig antingen som kvinnor eller som människor, men 

inte båda delarna samtidigt. […] Antingen stängs kvinnor inne i sin kvinnlighet 
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och lämnar det universellt mänskliga åt männen eller också betraktas de/vi som 

människor men räknas då inte som kvinnor.” (Tollin & Törnqvist 2010 s.41) 

Mois uttalande tolkar jag som att männen är, som Paechter (1998) hävdar, redan inordnad i 

begreppet människa då ”människan” är en reflektion av just mannen, och för att kvinnan ska 

få vara delaktig måste hon vara mer manlig dvs. släppa sin kvinnlighet.  

 

Androcentrismen används för att kunna få en förståelse för hur människor framställs, om det 

är mannen som utgör mallen för förståelsen av människan.  

3.1.3. Heteronormativitet  

Hetronormativitet definieras av Marcus Herz och Thomas Johansson (2015) som det 

traditionella begäret mellan kvinnor och män. Begäret mellan mannen och kvinnan utgör det 

heterosexuella förhållandet som är normbildande. Relationen mellan kvinnan och mannen 

utgör en mall vilket gör att det finns förväntningar på att relationer, vare sig läggning, bör 

vara av denna typ. Heteronormativitet handlar på så vis om vissa former av heterosexuellt 

samliv som en norm. Både förhållanden och äktenskap som utgår från denna premiss ses som 

ett föredöme, allt annat ses som annorlunda. Konstruktionerna förväntas vara gjorda av 

mannen och kvinnan på grund utav de anatomiska skillnaderna, de anses var en enhet som är 

”gjorda för varandra” (Tollin & Törnqvist 2010 s.115). Föreställningarna om könen ska 

komplettera varandra vilket förstärker ”manligt” och ”kvinnligt”.  

 

Begreppet heteronormativitet används för att kunna analysera förhållandet mellan olika 

personer. I tidigare forskning framkom det att kvinnan ofta nämndes i koppling till mannen 

och detta begrepp tillåter mig att undersöka om liknande företeelser finns i dessa källor.  

3.1.4. Kön som konstruktion 

Människan föds in i världen i en roll och beroende på kön finns vissa sociala och kulturella 

förväntningar på barnet som omvärlden infriar. Hedlin (2010 s.22) lyfter uttrycker ”Doing 

gender” eller ”skapa genus” som syftar till den sociala och kulturella konstruktionen av genus 

som i sig framhåller skillnaden mellan mannen och kvinnan. Hon påstår att könsidentiteten 

ses som en stabil företeelse som kommer med det biologiska könet men bestrider detta 

antagande och konstaterar att genus är socialt konstruerat. I konstruktionerna av manligt och 

kvinnligt finns vissa föreställningar om vad som är specifikt för de olika könen. Dessa 

föreställningar har sitt ursprung i den mänskliga historian där vissa roller har kännetecknats 



11 
 

för mannen eller kvinnan, vilket gör att vissa egenskaper eller roller ses som maskulint eller 

feminint.  

 

Denna teori kommer användas i förhållande till att förstå vilka sociala föreställningar som 

framträder om kvinnan och mannen i materialet.   

3.1.5. Könsstereotyper 

De olika rollerna har satt en norm för vad idag anses vara manligt och kvinnligt där vissa ting, 

företeelser, roller samt yrken mer eller mindre är manligt eller kvinnligt kodade. Hirdman 

(1998 s.9) skildrar kvinnans roll där Eva och Adam har satt grunden för hur vi tänker kring 

genus. Kvinnan är skapad utifrån mannen och är hans kontrast, det betyder att mannen är den 

förädlade varan medan kvinnan snarare ses som en rest, och till skillnad mot hans lärda sätt är 

kvinnan skvalleraktig, gnällig, ytlig, skötsam och mjuk. I historien hävdar Paechter (1998 

s.13) att flickan finns i miljöer av hem och service medan mannen kopplas till miljöer som 

kännetecknas av kunnande och företagsamhet. Eva Johansson (2008 s.13) som också 

problematiserar stereotyper återger kvinnan som omsorgsfull och mannen som initiativtagare 

och driven. Kajsa Ohrlander (2011 s.27) menar att de stereotypiska rollerna sitter även i 

språket och roller som sjuksköterska och kokerska kännetecknas som kvinnliga yrken 

samtidigt som sjukskötare eller kock präglas som manliga. 

 

Likt med ”kön som konstruktion” behandlar ”könsstereotyper” hur mannen och kvinnan 

framställs, samt om de framställs inom vad som anses vara kvinnliga och manliga 

stereotypiska roller. Därav används begreppet för att förstå och tolka om verken särskiljer 

mellan män och kvinnor.  

3.2. Jämställdhet i skolan 

Inom den svenska politiken ses jämställdhet som ett av de viktigaste redskapen i målen för att 

nå jämlikhet (SCB 2014 s.2). Jämställdhet definieras av Frånberg (2010 s.17) som relationen 

mellan kvinnor och män, men det handlar också om de strukturer som gör att könen behandlas 

olika. Jämställheten berör även att kvinnor och män ska ha samma makt i att forma sitt egna 

liv samt vara deltagare i samhället (SCB 2014 s.2). För att nå detta mål använder vi i Sverige 

en strategi som benämns som jämställdhetsintegrering (Ibid s.3). Frånberg (2010 s.17) hävdar 

att detta är den huvudsakliga strategin i arbetet, och den gör att skolan som har politiskt 

ansvar präglas av detta arbete. Jämställdhetsintegrering hänvisar till att i varje beslut, 

förbättring eller utveckling ska det finnas en medvetenhet kring hur jämställdheten påverkas 
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och sedan 1969 är skolan en av de aktiva medverkarna i jämställdsarbetet där skolans 

styrdokument är ett sådant verktyg i arbetet för ett mer jämställt samhälle (SCB 2014 s.8).  

 

Vetenskapen och forskningen om jämställdhet utgör den kunskap som krävs av pedagogerna 

för att uppehålla ett professionellt förhållningssätt, vilket också gör jämställdheten till ett 

kunskapsområde inom skolan. Frånberg (2010 s.17) hävdar att utan kunskapen om 

jämställdhet försvåras uppdraget med att finna de problem som gör att skolan uppehåller 

könsmönstren. För att uppnå jämställdhet menar Hedlin (2010 s.9) att vi måste ta var enskild 

persons demokratiska värde i åtanke vid diskursen om jämställdhet. Jämställdhet handlar 

således om människans lika värde, chans till inflytande och räknas som en del av samhället. 

Hedlin (Ibid s.10) lyfter att jämställdhet bärs av en treenighet som är närvaro, chans till 

inflytande och makt över sin identitet. Med makt över sin identitet menar hon att samhället 

präglas av en manlig normalitet med fotboll och damfotboll. Genom att namn, roller och 

andra företeelser alltid sätts i jämförelse med den manliga normaliteten kan en jämställdhet 

vara svår att nå. Läroböcker är en socialt konstruerad företeelse som formas av de rådande 

samhällsnormerna och är ett sådant verktyg som påverkas av den manliga normaliteten. För 

att det ska vara jämställt menar Hedlin (2010 s.9) att varje enskild persons demokratiska värde 

ska vara uppfyllt, vilket betyder att män och kvinnor ska återges och benämnas på lika villkor. 

3.2.1. Problematiken med jämställdhet 

Fredrik Bondestam (2010 s.10-11) skildrar begreppet jämställdhet som en problematik där det 

fordras en skild syn på mannen och kvinnan för att skapa en jämställdhet, vilket han är kritisk 

mot. Med andra ord tar även jämställdhetsbegreppet fasta på de skillnader i fråga om 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter som finns mellan mannen och kvinnan. 

Enligt Hedlin ses jämställdhet som ”behandla alla lika”, dock ser även hon en komplexitet i 

detta då hon menar att om alla skall behandlas lika skulle det även bli ojämlikt (2010 s.9).  

Hon delger ett exempel där alla anställda ska få samma julklapp eftersom alla ska behandlas 

lika och samtliga ges en slips. Att ”behandla alla lika” delger ingen förståelse över människan 

som subjekt. Jämställdhetsbegreppet är således inte helt problemfritt utan begreppet i sig 

uppehåller ett isärhållande som att människan ska ses som ett objekt. 

 

Anledningen till att begreppet lyfts i denna studie är för att kunna bedöma hur läroböckerna 

uppnår de mål som är satta. Förståelsen av jämställdhet och problematiken med begreppet är 

centralt för att kunna bedöma vad det innebär och när det är jämställt.  
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4. Metod 
I detta kapitel presenteras de val och avgränsningar som analysen utgår från. Först presenteras 

den metod som studien utförs med samt studiens material och avgränsningar. Sedan 

presenteras tillvägagångssättet, med dess bearbetning och sist studiens bedömningskriterier.  

4.1. Val av metod: textanalys 
Den metod jag har valt är en tematisk innehållsanalys där temat är genus. Denna metod 

kännetecknas av läsning och analysering av likväl handskrivna som trycka källor, samt att 

undersöka olika problem eller samhällsfenomen i texter. Jag har valt denna metod med 

anledningen att nå vad två läroböcker inom ämnet historia förmedlar i deras skrivning 

gällande genus. Som tidigare nämnt grundar sig läromedelstudier utifrån tre olika perspektiv, 

och denna studie kommer bygga på ett av de nämnda perspektiven, det funktionella 

perspektivet. Jag har valt den funktionella utgångspunkten för att analysera jämställdheten i 

de båda böckerna, men för att kunna analysera jämställdheten behövs även en innehållslig 

analys med en tematisk grund utifrån begreppet genus.  

 

Den innehållsliga analysen där tolkningen är central kopplas till Lennart Hellspong och Per 

Ledins olika dimensioner inom en textanalys (Widén 2009 s.137). En av dimensionerna 

handlar om att tolka innebörden av vad som skrivs och i denna studie är detta min inriktning 

då den tillåter mig att analysera språket och dess innebörd i förhållande till vad som 

förmedlas.  För att ta reda på detta krävs en innehållsanalys som undersöker språket både ur 

mindre delar som ord, till hela meningars betydelse. 

4.1.1. Material och urval 

Materialet som analyseras har valts ut i förhållande till att böckerna ska vara relativt nya för 

att kunna undersöka om de är uppdaterade samt att försöka möta upp den tidigare forskningen 

och utgå från skolåldrar vars böcker är sällan studerade. Böckerna som valdes var två 

läroböcker inom ämnet historia för årskurs 4-6. På grund utav ett fokus av de nyare böckers 

framställning av genus och möjligheten till att nå jämställdhetsmålen valde jag två böcker 

som är aktuella på marknaden. Vidare valde jag två böcker som kommer från två av de största 

förlagen i Sverige för att kunna nå de böcker och material som har en stor chans att nå 

eleverna, de förlag som valdes är Liber AB och Natur & Kultur Läromedel. 
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Denna studie präglas av ett målinriktaturval och det betyder att både analysobjekten och det 

empiriska materialet kommer väljas ut ett specifikt syfte (Bryman 2011 s. 392). Det syftet 

berör genus i läroböcker från åk 4-6 och de böcker som valdes var Liber ABs Boken om 

Historia 2 Grundbok – Vasatiden, Stormaktstiden och Karolinska tiden” som är skriven av 

Stina Andersson och Elisabeth Ivansson samt Natur & Kultur Läromedels PULS Historia 4-6 

Tredjeupplagan Grundbok av Göran Körner och Per Lindberg. Andersson och Ivanssons bok 

är från 2008 medan Körner och Lindbergs är från 2012, och det betyder att böckerna är 

anpassade efter olika läroplaner. I resten av studien refereras jag till Anderssons och 

Ivanssons verk som Historia 2 och till Körner och Lindbergs bok som Puls. 

 

Robert K Yin (2011 s.32) markerar vikten av att veta vilket material som ligger till grund för 

en analys och påpekar att materialet ska vara av en viss kvalité. Scott lyfter fyra kriterium som 

bedömer kvalitén på de dokument som analyseras och bedömningskriterierna är autenticitet, 

trovärdighet, representativitet samt meningsfullhet (Bryman 2008 s.489). Böckerna som 

används har valts ut utifrån deras plats i skolan och förlagens storlek, det betyder att 

materialen kräver en viss kvalité. Materialets trovärdighet är svår att bedöma men utifrån att 

kunna jämföra texterna emellan skriver böckerna om samma händelser på liknande sätt vilket 

tyder på att de är trovärdig samt att materialet är representativt för deras genre. Materialets 

meningsfullhet, tydlighet och begriplighet är av ytterst värde för att kunna förstå vad 

författarna beskriver och för att tolka deras förmedling, och genom författarnas skildring görs 

texten tydlig. Textexempel från böckerna presenteras i ”Resultatet”.   

4.1.2. Avgränsningar 

Vissa avgränsningar har gjorts för att böckerna sinsemellan ska kunna jämföras och dessa 

avgränsningar behandlar vilka tidsepoker som kommer analyseras. Med tanke på att Historia 

2 ingår i en trilogi och att i varje bok i den serien behandlar olika epoker anpassas urvalet 

efter vilken bok som ligger till grund för analysen. Den valda boken, Boken om historia 2 

lyfter epokerna Vasatiden, Stormaktstiden och Karolinska tiden och på grund av valet av den 

boken sker avgränsningen i Puls från 1500-talet till början på 1700-talet. Där ingår kapitel 

som medeltiden, där endast några få sidor berörs, Vasatiden och Stormaktstiden.  Böckerna är 

med andra ord lite olika uppbyggda i sina kapitel och berör olika delar, vilket gör att alla 

kapitel i Puls inte läses till dess fullo. Med koppling till denna företeelse analyseras Historia 

2:s samtliga 157 sidor och från Puls analyseras 64 sidor. Ytterligare en avgränsning är att jag 
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endast kommer titta på den skrivna texten. Denna avgränsning betyder att jag analyserar all 

text även kommentarer till bilder och marginalnotiser. 

4.2. Tillvägagångssätt: textanalys i praktiken  
En innehållsanalys utgår från fyra steg vilka präglar hela studien (Widén 2009 s.145-148). 

Några av stegen är presenterade vid detta lag men andra kvarstår. För att förtydliga stegen och 

de val som studien formats av presenteras dessa steg. De fyra stegen behandlar: 1) att 

identifiera ett problem, där mitt val är att behandla genus i läroböcker: 2) vilka källor som 

analyseras, och dessa texter presenterades under ”Material och urval”: 3) det analytiska temat 

som forskningen samt de utgångspunkter som studien utgår från. Med andra ord berör steg 3 

teorin och metoden vilka presenteras under ”Teoretisk begreppsram” samt i detta kapitel, 

”Metod”: 4) utformandet av analysen som presenteras i kapitel 5 och 6. 

 

Som nämnt presenteras de metodologiska valen inom steg 2. Inom steg 2 finns även vissa 

delar däribland att ställa analytiska frågor till materialet. Innehållsanalyser utgår från att nå de 

underliggande förmedlingarna och för att nå dessa förmedlingar hävdar Per Widén (2009 

s.142) att olika frågor bör ställas. I förhållande till studiens övergripande frågeställningar 

”Hur framställs kvinnor och män i de utvalda läroböckerna?” samt ”I vilken mån kan dessa 

läromedel möta skolans jämställdhetsmål?” har empiriska frågor konstruerats för att kunna 

analysera materialet. Frågornas funktion tjänar till att jag tillsammans med materialet ska 

kunna tolka texten både ytligt och på djupet. För att göra det har de analytiska frågorna valts i 

förhållande till både studiens överhängande frågeställningar samt den tidigare forskningen 

och teorin. De analytiska frågorna är; 

 

 Vid vilka moment framträder kvinnan och mannen i texten?  

 I vilka yrken och/eller sysselsättningar framträder kvinnan och mannen? 

 Vilka egenskaper förknippas med kvinnan och mannen? 

 Vilket förhållande finns mellan kvinnan och mannen? 

 Hur framställs ”människan” som kollektiv? 

 

Genom att efterfråga de tillfällen kvinnor och män framträder inom böckerna kan nya sätt att 

se på mannen och kvinnans delaktighet i olika miljöer och moment framträda. Även 

frågeställningen om ”yrken och/eller sysselsättningar” samt ”egenskaper” är kopplade till 

detta syfte. Dessa frågeställningar är kopplade till framställningen av män och kvinnor som 
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grundar sig i genussystemets isärhållandet samt hierarkin, där män och kvinnor ses som skilda 

varelser med vissa specifika kännetecken. Dessa frågor är på så vis baserade i könet som 

socialt konstruerad och hur konstruktionen framstäder inom böckerna. De tre först nämnda 

frågorna är mer konkreta i sin natur till skillnad mot de två sista som kräver ett tolkade samt 

ett problematiserande. Frågorna är kopplade till androcentrismen och heteronormativitet där  

förhållandet mellan mannen och kvinnan lyfts i konstrast till vilka normer, roller samt 

kopplingar som finns mellan könen. Frågeställningen om hur gruppen ”människor” 

åskådliggöras i litteratur kopplas till vilka som ses som människa och inte. Anledningen till att 

denna fråga ställs är för att mannen är den utgående normen i samhället och jag vill undersöka 

om de olika texterna förmedlar mannen som norm utifrån rollen som människa.  

4.2.1. Bearbetning av empirin 

Widén (2009 s.145-148) lyfter att textanalyser har olika steg att följa, däribland nämns 

analysen och att den präglas av en genomläsning av materialet. För att jag ska kunna nå texten 

på djupet utförs flera genomläsningar av materialet samt att dessa läsningar har i sin tur olika 

syften. Vid insamlingen av empirin genomgick båda böckerna en systematik där böckerna 

lästes igenom tre gånger var och dessa vändor formades av olika syften samt att var 

genomläsning som utfördes resulterade i ett systematisk kodande. Respektive fråga har 

underkategorier som har hittats under läsningen och inom vissa frågeställningar skiljer sig 

underkategorierna åt mellan huvudkategorierna kvinna och man. 

 

Vid första genomläsningen utfördes en kategorisering av textens delar, såsom i mitt fall är 

problematiserandet av genus i förhållande till manligt, kvinnligt och mänskligt. Dessa 

markeras ut i texten med hjälp av färgkodning där blått är man, rosa är kvinna och orange är 

människa. Kodningen är till hjälp för de empiriska frågeställningarna där de olika rollerna är 

markerade och genomgången av materialet sker systematiskt utifrån de olika könen. 

Efter den första genomläsningen gick jag tillbaka till materialet och analyserade efter de delar 

som markerats ut. Den andra genomläsningen präglades av frågor som tolkades endast utifrån 

ord till skillnad mot de sista som tolkades genom meningar, vilket gjorde att ”moment”, 

”yrken/roller” och ”egenskaper” kunde markeras och ordnas in i kategorier. De empiriska 

frågeställningarna som då användes vid andra genomläsningen var ”Vid vilka moment 

framträder kvinnan och mannen i texten?” ”I vilka yrken och/eller sysselsättningar framträder 

mannen och kvinnan?” samt ”Vilka egenskaper förknippas med kvinnan och mannen?”. Den 

tredje genomläsningen präglades av ett mer tolkningsarbete. Likväl som i andra 



17 
 

genomläsningen präglades denna genomläsning av kategorier. Vid behandlingen av texten 

tolkades meningarna och utefter hur meningarna förmedlade de olika frågorna skapades 

kategorier. De frågor som analyserades under denna genomläsning var ”Vilket förhållande 

finns mellan mannen och kvinnan?” samt ”Hur framställs ”människan” som kollektiv?”. 

4.3.  Tillförlitlighet och trovärdighet 
Anledningen med denna analys är att undersöka om dagens läroböcker är jämställda i deras 

utförande. Det resultat som presenteras kan förhoppningsvis upplysa och uppmärksamma 

lärare om vad som är aktuellt att tänka på vid undervisningen med liknande läromedel. Nyttan 

ligger på så sätt i det didaktiska arbetet som lärare utför, och för att läraren i samarbete med 

boken ska kunna skapa en jämställd undervisning. Denna analys skrivs i hopp om att vara till 

nytta för lärare i deras val av läroböcker, och för att de ska upptäcka att läromedel inte är 

neutrala, samt att läroboksförfattare och förlag ser denna uppsats med andra liknande 

uppsatser som ett verktyg i produktionen av framtida läroböcker. För att resultatet ska ha 

denna nytta krävs det av studien att den är tillförlitlig och trovärdig.  

 

Kurt Wicke (2013 s.195) menar att textens egentliga betydelse inte kan bevisas genom en 

textanalys, utan den problematiserar endast vad som kan tolkas och förmedlas ur texten.  

Bryman (2008) hävdar att de kvantitativa kvalitetsbegreppen snarare ska bevisa än tillämpa 

förståelsen för resultatet och med denna bakgrund kommer denna analys grunda sig i de 

kvalitativa kvalitetsbegreppen trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering. För 

att analysen ska bli så trovärdig och pålitlighet som möjligt krävs det att jag som forskare har 

öppen syn på materialet. Att gå in i ett material utan förförståelse eller helt objektivt är 

omöjligt men genom att arbeta tydligt och systematiskt blir subjektiviteten inte lika 

inflytelserik. Trovärdigheten kopplas på så vis till det systematiska där mina empiriska 

frågeställningar samt tillvägagångssättet redogör för systematiken. De textstycken som det 

empiriska materialet baseras på tolkas ur olika perspektiv för att kunna belägga de 

förmedlingar som finns i texten. De avvikande fall som hittas kommer lyftas för att fördjupa 

diskussionen av analysens resultat. För att mina åsikter och argument ska kunna bli så tydliga 

som möjligt kommer textstycken som blir berörda finns med i resultatet för att förtydliga 

argumenten. 

 

Med tanke på att materialet som används och de data som analyseras har genomgått ett 

målinriktat urval går det inte att generalisera resultatet på alla läroböcker. Det finns på så vis 
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ingen överförbarhet som sträcker sig mellan läroböcker i historia för årskurs 4 – 6, utan 

resultatet kan ge en antydan om vilken problematik läromedel i historia kan skapa samt ge 

lärare en uppmaning om vad de behöver vara uppmärksammade på vid införskaffande av 

läromedel. Bryman (2011 s.368) lyfter även kritiken mot kvalitativ forskning som tyder på att 

det finns svårigheter i att replikera studier av det typen. Denna studie jag gjort är i sig inte 

svår att replikera då det material som användes är färdigproducerat, med andra ord är det inget 

i de empiriska materialet som kan förändras. Det som kan vara en svårighet är att replikera de 

utgångspunkter och den teoretiska kunskapen kring områden, men materialet och 

frågeställningarna kan studeras flera gånger utifrån olika forskares ögon. 

5. Resultatredovisning 
Resultatet redovisas utifrån de analytiska frågeställningarna där begrepp som ”Moment”, 

”Yrken/sysselsättningar”, ”Egenskaper”, ”Förhållandet mellan mannen och kvinnan” samt 

”Människan” utgör kronologin. Redovisningen av resultatet är uppdelat efter 

frågeställningarna, och under vardera fråga lyfts det insamlade materialet från båda böckerna 

för att skapa ett lättöverskådligt resultat. Detta förenklar även jämförelser mellan böckerna för 

att lättare kunna påtala likheter och skillnader i de olika verken. Böckerna som analyserats är 

som nämnt Andersson och Ivanssons Boken om Historia 2 och Körner och Lindbergs Puls 

historia 4-6. Som nämnt sätts olika beteckningar på böckerna för att göra resultatet så tydligt 

som möjligt. Andersson och Ivanssons kallas för Historia 2 och Körner och Lindbergs som 

Puls. Analysen av resultatet sker i kapitel 6. 

5.1. Moment  
Böckerna presenterar i stort sätt liknande händelser och situationer, och inom dessa händelser 

framträder mannen och kvinnan i liknande kategorier. Här kommer vardera könstillhörigheten 

redovisas utifrån de olika kategorier och männen återges inom ” Våldsamma händelser”, 

”Initiativtagare” samt ”Det vardagliga livet”, och kvinnans kategorier betecknas av 

”Initiativtagare” samt ”Det vardagliga livet”. Båda kategorierna berör kvinnan som 

minimerad.  

5.1.1. Mannen 

I båda böckerna framträder männen i situationer som är mer fysiskt krävande, t.ex. hårt 

jordbruksarbete, arbete i gruvor och deltagande i krig vilket visar mannen ur ett stereotypiskt 

sätt som stark och driftig. Även om Historia 2 har plats att presentera människan ur fler olika 

roller och tillfällen framkommer en återupprepning genom större delen av boken. 
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Männen presenteras vid våldsamma händelser som krig och slag där enskilda betydande 

personer presenteras snarare än grupper av soldater. Tillfällena som återges är i regel ett 

berättande om en människans liv, som tyder på att boken reproducerar och upprepar liknande 

tillfällen. Denna företeelse uppvisar sig genom att gång på gång presentera högt uppsatta män 

och deras strider, både på slagfältet och som politiska/ upproriska spel. Ett exempel av detta 

skildras i Historia 2 där männens roll i krig visas: 

”Gustav Vasas armé blev bara större hela tiden, eftersom fler och fler män ville 

följa med och kämpa mot Kristian Tyrann.”  

(Andersson och Ivansson 2008 s.19) 

Denna händelse liknar de flesta och även Puls visar upp liknande scenarion. Puls som har en 

mer begränsad plats sätter ett fokus på krigen, striderna och upproren men även politiska 

utspel, däribland maktspel som tar plats. På så vis har Puls en lika stor variation på tillfällen 

där männen framträder. De typiska våldsamma männen framträder i stor skala däribland också 

män på flykt undan våld. Detta betyder att även Puls bygger på historier om våld och strider 

även om boken lyfter upp mer ”muntliga” tvister än Historia 2. Ett exempel på de politiska 

spel som framträder är Gustav Vasas reform av svenska kyrkan: 

”Gustav Vasa ansåg att det skulle vara lättare att styra folket om det var han som 

hade makten över kyrkan. Därför bestämde han att kyrkan skulle vara svensk, en 

statskyrka. Och kungen skulle vara kyrkans högste chef, inte påven.”  

(Körner & Lindberg 2012 s.121) 

Det politiska spel som framhävs i boken visar mannens som initiativ. Företagsamheten återges 

även genom berättande av vetenskapsmän och upptäckare. I båda böckerna presenteras 

männen som upptäckare, det vill säga att männen rubriceras som vetenskapsmän med deras 

uppfinning eller geografiska/ astrologiska upptäckter. Även livet i kloster och som munk är 

kopplat till ”Initiativtagare” då rollen som munk präglas av Martin Luthers bedrifter. Historia 

2 skildrar Luthers betydelse: 

”Få personer har betytt så mycket för livet i Sverige som Martin Luther.” 

 (Andersson & Ivansson 2008 s.26) 

Martin Luther som både var revolutionär samt munk lyfts på ett typiskt sätt där männens 

bedrifter hyllas i Historia 2.  De män vars bedrifter som inte nämns är de män som framträder 

inom hemmet. Mannens roll i hemmet var att kuva barnen till rätt beteende samt ta hand om 

det tunga på jordbruket, men var sällan skildrad som den älskade fadern. Båda böckerna 

berättar om livet på bondgården som ett liv fullt av vardagliga sysslor, fester och livets gång: 



20 
 

 

”Mer än 1200 män och pojkar arbetade i gruvan.” 

(Andersson & Ivansson 2008 s.92)  

”Männen har tunga sysslor, De sköter åkerbruket, tröskar, tämjer hästar och sätter 

upp gärdsgårdar.” 

(Körner & Lindberg 2012 s.131) 

5.1.2. Kvinnan 

Till skillnad mot mannen så är kvinnan inte lika utmärkta inom roller av makt. Drottning 

Kristina och Drottning Elisabeth är två personer som framträder i Historia 2, men i Puls 

beskrivs endast Kristina. Även om Drottning Kristina, som har en maktposition, porträtteras 

hon som en kvinna utan hem då hennes liv berättas ur ett liv som ogift.  

 
Som nämnt återupprepar Historia 2 vissa situationer som krig. Kvinnan gestaltas också inom 

krigen men snarare som ur ett offerperspektiv, vilket jag kommer till livet hemma. Eftersom 

kvinnan inte deltar i krigen är hon kvar hemma och tar hand om ”männens tunga sysslor”, 

bondgården, djuren och barnen. Båda böckerna återger kvinnan som ett offer i sitt hem på 

detta sätt: 

”Så länge soldaten levde fick frun och barnen bo kvar på torpet och klara sig bäst 

de kunde på sina rovor och sin lilla åker.” (Andersson & Ivansson 2008 s.127) 

”Hemma på gården fick kvinnor och gamlingar klara sig bäst de kunde.”  

(Körner & Lindberg 2012 s.144) 

Båda skildringarna framställer kvinnorna snarare som offer än som viljestarka. Kvinnorna är 

främst offer inom krigen men också inom häxjakten. Ett exempel på detta är från Historia 2:s 

avsnitt om häxor där det berättar om hur ”Elin” torteras till ett falsk erkännande och avrättas 

som många andra kvinnor:  

”Men efter tortyren står det att hon bönade och bad att hon skulle slippa plågas mer 

tills barnet hon hade i magen blivit fött. ” 

(Andersson & Ivansson 2008 s.148) 

Även Puls hänvisar till häxan som offer och nämner händelsen som ”De grymma häxjakterna” 

och beskriver att: 

 ”I Sverige dömdes över 200 ”häxor” till döden.” 

(Körner & Lindberg 2012 s.158) 

Inom männen framträdde munkarna som initiativtagare dock är deras motsvarighet nunnorna 

inte det. Kvinnorna i offerroller är framträdande och även nunnorna omtalas ur detta 

perspektiv: 



21 
 

”Ett nunnekloster rivs och nunnorna flyr.” 

 (Körner & Lindberg 2012 s.133) 

 
Något som behöver belysas i Puls är sättet de gör kvinnor till offer. Vid avsnittet om häxor 

skriver Puls om ” de stackars kvinnorna” som fick utstå både det ena efter det andra i jakten 

på häxorna.  

”De stackars kvinnorna förhördes och torterades ända tills de ”erkände” allt som de 

anklagades för.” (Körner & Lindberg 2012 s.159) 

Puls lägger mer tyngd på hur synd det var om kvinnorna än hur Historia 2 beskriver, där 

framställningen är mer saklig. Puls sätter citationstecken på både ”häxor” och ”erkände” 

vilket belyser att de är kritiska till häxprocessen samtidigt som sättet att skriva på skildrar 

kvinnorna som offer.  

5.2. Yrken och sysselsättningar 
Stereotypiska roller av manligt och kvinnligt går att återfinna i båda böckerna. Som Ohrlander 

(2011 s.27) beskriver finns de manliga och kvinnliga konnationerna i språket och av den 

anledningen har jag valt att redogöra för hur språket delger en förståelse av rollerna. Många 

roller och yrken slutar på ”man” vilket gör att dessa roller förstås som ett manligt yrke, det 

samma gäller yrken som slutar på ”ska” som tyder på kvinnliga roller. Sedan finns även de 

roller som är historiskt kopplade till mannen eller kvinnan så som kung och drottning. 

Kategoriseringen av yrkena är uppdelade efter denna princip.  

5.2.1. Mannen 

Mannen nämns i aktiva och krävande roller. Genom att analysera vilka yrken och positioner 

mannen hade tyds det på mannen som lärd, och driftig men också som familjeperson. De 

kategorier som mannens liv syftar till är ”sysselsättningar”, ”familjen”, ”maktperson” och 

”lärda män”.  

 

I Historia 2 presenteras yrken av tyngre börd som krigare, bonde, dräng, gruvarbetare, 

postdräng, munskänk, sjömän, hantverkare, smeder, budbärare, kurir samt mindre 

hedersamma roller som sjörövare/pirat, rövare och snapphane. De yrken som är av högre 

status i Historia 2 är köpmän, legoknektar, officerare och präster. Även yrket präst och munk 

nämns som lärda män. Ett exempel på yrken kommer från Historia 2, där flera yrken/ 

sysselsättningar ofta nämns i förhållande till andra:  
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”Ända sedan människan började segla på haven har det funnit sjörövare- eller 

pirater som de också kallas. De plundrade /…/ och satte skräck i sjömännen.” 

(Andersson & Ivansson 2008 s.47) 

 
I Puls återges rollerna på liknande sätt, boken presenterar soldater, bödeln, knektar, bönder, 

brevbärare och slavar som tyngre arbeten, även mer oärliga roller som tjuv och snapphane 

räknas in i denna grupp. Som tidigare nämns rollerna ofta i förhållande till andra roller, vilket 

också är påtagligt i detta exempel från Puls: 

”Nu blev adelsmännen ännu hårdare mot bönderna på sina gods och gårdar. 

Massor av fattiga bönder blev livegna, det vill säga att de inte fick flytta vart de 

ville, att de kunde piskas och behandlas som slavar.” 

(Körner & Lindberg 2012 s.133) 

Detta citat visar även på att boken problematiserar rollen som bonde och att inte endast 

kvinnorna är i utsatta roller i Puls. Detta visar sig även i en bildkommentar där de hävdar att: 

”Många soldater blev så svårt skadade att de inte kunde arbeta och fick därför tigga 

mat och pengar.” (Körner & Lindberg 2012 s.151) 

 

I Historia 2 finns flera yrken som även är kopplade till familjeroller t.ex. soldat med 

soldattorpet, bonde med sin bondgård och även kungen med krav på en hustru och arvinge. 

De familjeroller som framträder är pappa/far, farfar och son. Boken beskriver pappans roll 

som familjen ledare: 

”Men sedan började pappan hjälpa till. Han skulle lära dem att alltid lyda mamma, 

pappa, gud och prästen och kungen. Om barnen var olydiga fick pappan straffa 

dem genom att slå dem men björkris i rumpa eller luggas.”  

(Andersson & Ivansson 2008 s.9) 

I Puls har familjen inte fått lika stort spelrum och familjeroller som far/pappa är inte utskrivna 

utan är underförstådd i situationer där de hänvisar till söner. En plats som skildrar rollerna 

som far och son är vid beskrivningen av Axel Oxenstierna och Gustav II Adolfs relation: 

”De blev goda vänner, nästan som far och son.”  

(Körner & Lindberg 2012 s. 142) 

Nästa kategori berör män med makt och till denna kategori från Historia 2 återfinns kung, 

påve, biskop, landshövding samt adelsman. I Puls presenteras maktpersoner som tyrann, 

ärkebiskop, riksföreståndare, kung, adelsman, herrar, borgare, länsherre, rikskansler, 

riksskattmästare och ”chefen för armen, flottan och domstolarnas landshövdingar”. I ett 

exempel från båda böckerna visas den hierarkin mellan den vanlig medborgare och de med 

makt: 
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”Precis som i Sverige tvingade kungen bönderna att betala högre skatter.” 

(Andersson & Ivansson 2008 s.68)  

”Då läste prästen upp nyheterna och meddelanden, men han läste bara upp sådant 

som kungen ville att folket skulle känna till.”  

(Körner & Lindberg 2012 s.143) 

Den sista kategorin är lärda män där Historia 2 berör roller som präst, munk, biskop, påve, 

adelsman, student, landshövding samt vetenskapsman. Som munk ingår även yrken som 

författare, boktryckare och lärare. I Puls återges männen som ”utbildade”, präst och astronom.  

5.2.2. Kvinnan 

Genom att analysera kvinnans positioner har resultatet riktats mot roller där kvinnan antingen 

är i relation till någon, lagar mat som yrke eller tar hand om någon i både hem och yrke. 

Böckerna beskriver kvinnan ur olika roller och i Historia 2 finns en större variation på 

kvinnans roller. Något som tidigare har visats i Puls är den begränsade platsen, och att det är 

kvinnorna som blir drabbade och det märks även i de få roller som de nämns inom. Kvinnan 

framstår som antingen inom en sysselsättning, inom familjen eller maktperson. 

  

I Historia 2 nämns kvinnan i yrkesvärlden som syltakona, piga, kopperska och fatburshustru. I 

boken är nunnan den enda som har olika roller som både sjukskötare, boktryckare och i viss 

mån lärare. Nunnans olika sysslor är påtagligt utskrivna då boken beskriver att folk kom till 

kloster för hjälp och olika tjänster. I Puls lyfts endast yrken som tjänsteflicka och nunna.  

”På badhusen jobbade kopperskor.” (Andersson & Ivansson 2008 s.111) 

 

”Erik gifte sig i stället med en ung tjänsteflicka som han älskade, den vackra Karin 

Månsdotter.” ( Körner & Lindberg 2012 s.127) 

I Historia 2 nämns kvinnan i regel i förhållande till någon som hustru, mor eller dotter. I Puls 

är kvinnan inte lika omnämnd vilket gör att endast roller som dotter och hustru nämns, dock 

kopplas kvinnan alltid till mannen men inte tvärtom. I detta exempel visas den hierarkin 

mellan rollen som man och kvinna: 

”Alla som bodde på bondgården badade i samma vatten. Först tvättade sig pappan, 

sedan sönerna och drängarna. Därefter döttrarna och mamman och sist var det 

pigans tur.” (Andersson & Ivansson 2008 s.77) 

 
Kvinnans olika maktroller är få och i Historia 2 presenteras regent och drottning, och i Puls 

nämns drottning, prinsessa och hovdam.  
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I båda böckerna anges män och kvinnor i olika roller, emellertid problematiserar Historia 2 

(2008 s.101) män och kvinnor i mer likstämmiga roller vilket är samerna och deras ovanliga 

jämställda förhållande: 

”Han skriver att skidfinnarnas kvinnor är ovanligt jämställda med männen. Även 

kvinnorna åkte skidor, fiskade och jagade.” (Andersson & Ivansson 2008 s.101) 

5.3. Egenskaper 
Under denna kategori har jag valt att dela upp egenskaperna som positiva och negativa, vilket 

betyder att egenskaperna som får mannen eller kvinnan framstå som mindre önskvärda är 

negativa och vice versa positiva. Vissa egenskaper kan även tolkas som både positiva och 

negativa, det beror på hur de tolkas men utifrån hur jag har tolkat texten och vad 

egenskaperna betyder i koppling till rollen tillskrivs de en positiv eller negativ roll, vissa 

begrepp betecknas även som både positivt och negativt.  

 

Historia 2 är sparsamma med att uttrycka människornas egenskaper. I boken på ca 150 sidor 

har jag dokumenterat endast 13 egenskaper varav två som är kopplad till kvinnan. Puls har 

mer utförligt använt fler adjektiv för att beskriva männens och kvinnors olika egenskaper. 

Både mannen och kvinnan tillskriva både positiva och negativa egenskaper.  

5.3.1. Mannen 

I Historia 2 presenteras goda manliga egenskaper som kunnig, modig, uppfinningsrik, talare, 

omtänksam, rik, stark, spänstig, snäll och omtyckt. I Puls framställer de mannen ur en positiv 

syn som rik, mäktig, modern, listig, envis, flitig, hård, kunnig och lärd. Mannen gestaltas även 

som modig men själv begreppet används inte. I ett stycke från Historia 2 presenterar ”Lussi” 

sin farfars och fars egenskaper: 

”Han var arbetsam och kunnig.” (Andersson & Ivansson 2008 s.8) 

”Han är modig.” (Andersson & Ivansson 2008 s.8) 

 
De mindre positiva egenskaperna i Historia 2 är männen som grymma. I Puls återfinns 

männen som grymma, hänsynslösa, hårda, envisa, misstänksamma, stränga, ärelystna och 

krigiska. Gustav Vasa är den personen som fått många av de negativa egenskaperna riktade 

mot sig och han beskrivs i Historia 2 vara en ”Grym kung men snäll pappa” (Andersson & 

Ivansson 2008 s.33). Dessa antagande grundar författarna på att Vasa skrev i sina brev till 

drottningen att barnen skulle ha ordentliga kläder, akta sig för elden samt inte äta så mycket 

godsaker. Vasa framstår även som grym och hävdas slagit sina barn med rapp, vilket 
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författarna rättfärdigar genom att alla barn blev slagna på den tiden. I Puls skildras Gustav 

som: 

”Gustav Vasa var envis, misstänksam och sträng.” 

(Körner & Lindberg 2012 s.123) 

Samtliga påståenden om Vasa tyder på en ärelysten man med ihärdighet samt ett politiskt 

sinne. Även om orden är negativa i sig rättfärdigas Vasas beteende då han framställs i Historia 

2 som vår landsfader. 

5.3.2. Kvinnan 

I Historia 2 presenteras endast två egenskaper kopplade till kvinnan vilka är listig och 

omtyckt och i boken lyfts en kvinna upp mer, Barbro Persson: 

”Bondens fru är listig och hjälper Gustav” (Andersson & Ivansson 2008 s.17) 

Drottning Kristina är en av de framstående kvinnorna vars liv också återges i boken. Kristina 

som skrivs i förhållande till sin pappa Gustav II Adolf och mamma Maria Eleonora framställs 

som en ”ovanlig” drottning. De företeelser som gör henne ovanligt är sättet hon går emot den 

traditionella kvinnorollen och beskrivs vara fostrad som en prins. I detta stycke 

problematiseras den traditionella kvinnorollen utifrån hennes liv och uppväxt, dock nämns 

inget om hennes arbete, vilket liknar framställningen av Drottning Elisabeths. Båda redogörs 

för ur vilket liv de hade att de båda vägrade att gifta sig för att behålla makten.  Båda 

framställs som lärda och Elisabet skildras även som omtyckt. I boken sker flera referenser till 

Drottning Kristina som anstiftare av flera verksamheter däribland posten: 

”Kungens dotter Kristina bestämde när hon blev drottning att det skulle gå att 

skicka brev genom hela svenska riket.”  

(Andersson & Ivansson 2008 s.104) 

Även om hon i sitt liv inrättat stora förändringar i Sverige, sammanfattas hennes existens 

med: 

”Drottning Kristina ville inte gifta sig. Hon lyckades ordna så att hennes kusin Karl 

blev kung. Hon lämnade landet, blev katolik och flyttade till Rom.” 

(Andersson & Ivansson 2008 s.117) 

Även om hennes liv och förändringar skildras i boken ställs inte hennes framgång i centrum 

utan det är hennes liv och hur hon levde det som uppmärksammas, och då med fokus på hur 

hon var av ”fel” kön.  
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Kvinnan som har en förhållandevis liten plats i Puls omnämns mer brett utifrån egenskaper 

och ett avsnitt skildrar hur människorna firar midsommar där flera egenskaper beröras. Under 

detta firande sjungs sånger om både män och kvinnor på negativa sätt, men det är endast 

kvinnans egenskaper som räknas upp och dessa är ”lata, grälsjuka, skvalleraktiga och trolösa” 

(Körner och Lindberg 2012 s.131). I övrigt beskrivs kvinnan som ”vacker” och ”pojkflicka”, 

vilket belyses som: ”såg till slut ut som en pojke” (Ibid s.153).  

5.3.3. Maskulint eller feminint? 

En händelse som jag vill beskriva och berätta om är då Barbro Persson hjälper Gustav Vasa. I 

Historia 2 skildras Barbro Persson som listig men i Puls finns ingen egenskap utskriven. Dock 

framställs bonden Sven som skär sin häst i benet (i Historia 2: hoven) som listig och tvärtom i 

Historia 2:s text finns det ingen egenskap utskriven om honom. Denna händelse är intressant 

till fråga om vem som fick stämpel som listig, både böckerna använder samma begrepp men 

på olika personer. Är listig ett ord som är både maskulint och feminint eller finns det en 

anledning till att just de kvinnliga författarna nämner kvinnan som listig och tvärtom?  

 

5.4. Förhållandet mellan kvinnan och mannen 
Som tidigare nämnt återges kvinnan ofta i förhållande till mannen och i Historia 2 är detta 

mer tydligt än i Puls. Historia 2:s skildring av kvinnan som figur är antingen någons hustru, 

någons dotter eller någons piga och alla dessa förhållanden bygger på en relation mellan man 

och kvinna. I detta exempel nämns inte modern till Drottning Elisabeth utan endast hennes 

far. Detta är de två första meningarna om Drottningen och stycket fortsätter handla om hennes 

liv som ogift:  

”När Englands kung Henrik VIII dog år 1558 fick hans dotter Elisabeth börja 

regera, trots att hon var kvinna. Alla tänkte nog att hon snart skulle gifta sig.” 

(Andersson och Ivansson 2008 s.54) 

Texten om Drottning Elisabeth berikar förståelsen hur det är som regent att vilja ha makt och 

för att behålla den gifte hon sig aldrig. Historia 2 samt Puls problematiserar att kvinnor alltid 

var tvungna att lyda under sina män om de var gifta, men att endast diskutera drottningen ur 

dessa ramar hindrar möjligheterna för kvinnan att ses som självständig.  

 

Puls refererar mer till ”människan” än till mannen och kvinnan. Även om boken på så vis kan 

uppfattas som mer könsneutral präglas ordet ”människa” i både texterna av manliga kontexter 

vilket belyses i nästa avsnitt.  
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Regenterna presenteras både ur vad deras existens har betytt för historian samt deras 

livshistoria. De två mest framträdande personerna som återges på detta viset är Gustav Vasa 

samt Drottning Kristina. Övriga personer i kapitlen lyfts ur vad deras arbete har betytt. På så 

vis upprepas inte kopplingen mellan mannen och kvinnan lika frekvent som i Historia 2 då 

Puls beskriver livet snarar än vilka personerna var gifta med. Dock när väl kvinnan nämns 

kopplas hon samman med en man.  

”Gustav II Adolfs enda barn hette Kristina.” (Körner & Lindberg 2012 s.150) 

5.5. Framställningen av ”människan” 
I Historia 2 används begreppet människor när författarna vill hänvisa till händelser där fler än 

en okänd person deltar.  I avsnittet om gruvarbetarna berättas det om ett ras, de skriver så här:  

”Som tur fanns det inte några människor i gruvan den kvällen”  

(Andersson & Ivansson s.94) 

Begreppet ”Människan” används på så vis för att belysa att fler människor har deltagit i 

händelsen, dock finns en problematik med Historia 2:s användande av begreppet. I citatet får 

vi följa människorna i gruvan, dock i ett tidigare avsnitt redogörs det för att endast män och 

pojkar arbetar i där vilket resulterar i att människor likställs med män. Boken återger även 

människan som jägare, men på liknande sätt framställs männens roll inom jakten och 

kvinnornas roll inom hemmet.  

 

I boken beskrivs även livet som pojke och flicka. Historia 2 hävdar att hantverkarbarnen fick 

lära sig sina föräldrars yrken. De gör en skillnad på kvinnoyrken och mansyrken, ändock 

skriver de att:  

”Så småningom kunde sönerna själva bli mästare och ta över sina föräldrars arbeten”  

(Andersson & Ivansson 2008 s.111). 

Puls skildrar om händelser på ett könsneutralt sätt. Begreppet människor är sällan använt vid 

allmänna händelser, tvärtom beskrivs händelserna genom vad som har hänt. Puls organiserar 

så historien berättas genom specifika personer och/ eller yrken/ roller. Historian i sig är 

könsneutral förutom händelser där någon/ några är ansvariga eller deltagare. 
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6. Analys 
I detta kapitel hanteras studiens två frågeställningar ”Hur framställs kvinnor och män i de 

utvalda läroböckerna?” samt ”I vilken mån kan dessa läromedel möta skolans 

jämställdhetsmål?”. Frågeställningarna kommer besvaras genom en analys av resultatet 

utifrån den teoretiska begreppsramen. Vardera begrepp granskas utifrån de analytiska 

frågornas resultat. Framställningen av kvinnorna och männen presenteras först, för att sedan 

diskutera följderna av utredningen i förhållande till skolans jämställdhetsmål.  

6.1. Kvinnan och mannens framställningar 

6.1.1. Genussystem 

I de olika böckerna syns de principer Hirdman (1998) åskådliggjort alltså isärhållande och 

hierarkin mellan könen. Isärhållandet påtalas genom det sätt som mannen och kvinnan 

skildras, där porträtteringen av dem är skilda i både momenten, sysslorna/ yrkena samt i de 

egenskaper som är typiskt feminina och maskulina. Hierarkin åskådliggörs av förhållandet 

som finns mellan dem. Som Tollin och Törnqvist (2005) hävdade finns det en inordnad 

dominans i förhållandena. Denna förbindelse är synligt då kvinnan ofta nämns i förhållande 

till mannen i både roller som hustru och dotter, men även i förhållande till hur samma roller 

framställs olika. Ett exempel är Drottning Kristina vars liv skildras ur hennes val som ogift i 

kontrast med kungarna som återges ur deras bedrifter. Även företeelsen gällande äktenskap 

som Tollin och Törnqvist (2005) lyfter kopplas till både Kristina och Elisabeth som ingen av 

dem vill bli underordnad männen, då äktenskapen innehåller en underordning av kvinnan. På 

så vis problematiserar boken mannens dominans inom äktenskapet, men texten lämnar det 

som en del av historian. 

 

Det är Historia 2 (2008 s.101) som faktiskt lyckas belysa ojämlikheten inom de vanliga 

familjerna när de beskriver att samerna är ovanligt jämställda, vilket gör att man som läsare 

fastnar och förstår att det finns en skillnad mellan samernas förhållande mellan mannen och 

kvinnan mot svenskarna som annars gestaltas i texten.  

6.1.2. Androcentrism 

Böckerna utgår från mannen som norm och detta gjorde sig tydligt genom att Historia 2 flera 

gånger hänvisade till ”människan” och stycket tidigare eller efter berättade att dessa 

människor endast var män. Puls framställning av människan var stundtals låg då händelser 

snarare beskrev ur vad som hänt än vilka som hade deltagit, Puls är på så vis mer könsneutral 
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och där objektet ”människa” lyftes fanns både mannen och kvinnan. Dock var männen mer 

aktiva i de händelser där de könsneutrala händelserna framställdes, så som byggandet av 

Vasaskeppet (Körner & Lindberg 2012 s.146). Paechters (1998) påstående om mannen som 

normen och kvinnan som annorlunda syns på så vis i texten och med tanke på att männen ses 

som normen i båda texterna. Kvinnan och kvinnligheten är något annorlunda och 

undanskuffat, samt som Moi (Tollin & Törnqvist 2005) beskriver måste kvinnan släppa sin 

kvinnlighet för att accepteras i de moment som faller under rollen som människa.   

6.1.3. Heteronormativitet 

De återupprepande kopplingarna mellan kvinnan och mannen tyder på den heteronormativitet 

som böckerna präglas av. Herz och Johansson (2015) redogjorde för att begäret mellan 

mannen och kvinnan utgör den normerade mallen, även om böckerna inte påtalat de fysiska 

begäret finns det sociala. Den heteronorma modellen som böckerna skrivs ur beskriver till stor 

del kungar och deras fruar, samt drottningarna och deras icke män. Upprepningar tyder på ett 

slags tvång av ett äktenskap, och som Tollin och Törnqvist (2005) belyser ses mannen och 

kvinnan vara skapade för varande, vilket gör att de äktenskap som skildras är mellan man och 

kvinna. Ingen av böckerna problematiserar varken heterosexualitet eller homosexualitet, utan 

förhållandet mellan mannen och kvinnan är självklart, dvs. heteronormativt.  

6.1.4. Kön som konstruktion 

Som jag hävdat finns det ett påtagligt isärhållande av kvinnan och mannen. Hedlin (2010) 

lyfte att könen är socialt och kulturellt konstruerade, i boken påvisas detta system genom att 

flickorna hjälper mödrarna och att pojkarna hjälper pappan. På en plats i båda böckerna 

problematiseras en persons konstruktion och detta är Drottning Kristina. I historia 2 (2008 

s.112) rubriceras det att Kristina fostrades som en prins och det innebar att hon undervisades i 

alla skolämnen och blev kunnig inom många områden. Detta belyser åter skillnaden mellan 

kvinnan och mannen, speciellt när meningarna efter beskriver vad flickorna vanligtvis fick 

lära sig. Författarna skriver stycket med en tvetydig underton och beroende på hur stycket 

läses kan det snarare ses som en instruktion till hur flickor bör vara än att författarna själva är 

kritiska till det. Hedlin (2010) lyfter att det biologiska könet bestämmer konstruktionen oh det 

är påfallande i böckerna. Kvinna är kvinna och man är man, även om de på ett fåtal platser 

problematiserar rollerna skildrar de snarare än just problematiserar. 
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6.1.5. Könsstereotyper 

Ur det förhållande som kvinnan nämns och ur den mängd som männen framträder inom tyder 

på mannen som betydande och kvinnorna som underlägsna. Kvinnan kopplas ofta till att vara 

någons hustru, men en man påtalas aldrig att vara någons make. Även kvinnorna med makt 

skildras inte ur den kontexten utan ur avsaknaden av en man. Som nämnt beskrivs inte 

Kristinas olika bedrifter så hennes driftighet syns, utan Kristinas existens i Historia 2 baseras 

på hennes liv utan en man samt konverteringen till katolicismen. Som Ohlander (2010) 

påtalade gestaltas endast männen i roller som vetenskapsmän, uppfinnare och geografiska 

upptäckare, dock nämns inte kvinnan i liknande roller. Kvinnornas egenskaper går på så vis i 

hand med det som Paechter (1998), Hirdman (1988) och Johansson (2008) antyder, kvinnan 

syns i hemmet och i serviceyrken, där hon i roller som omtyckt, vacker, listig, lat, grälsjuk, 

skvalleraktig och trolös.  

 

Kvinnan framställs också ha tunga bördor där man som läsare tycker synd om kvinnan snarare 

än att man prisar hennes viljestyrka. Kvinnan framträder i roller som har en negativ klang, 

som häxa eller som någons tillhörighet. I Historia 2 nämns hon även som en driftig 

yrkeskvinna, vilket också visar på kvinnan ur en starkare position och inte endast som en 

underordnad kvinna. Till skillnad mot Berge och Widdings rapport där män endast beskrevs 

som starka problematiserar dessa två böcker männen i roller som offer. Puls är mer fri denna 

företeelse och lyfter männen i mer underlägsna roller som t.ex. skadad soldat. Den 

stereotypiska normen av endast kvinnan som offer blir då mindre påtaglig och männen 

framställs inte endast i en anslående dager t.ex. rollen som vetenskapsman. I analysen skulle 

jag vilja koppla rollen till kategorin ”makt”, dock har jag valt att inte göra det då böckerna 

inte alltid framställer kunskap som en makt utan även belyser den som ett objekt av förakt.  

6.2. Didaktiska konsekvenser 
Genom det resultat som visats finns vissa didaktiska frågor att förhålla sig till. Skolans 

uppdrag är som nämnt: 

”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och 

de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet.” 

(Lgr 11 s.8)( min fetmarkering) 
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Även om Lgr 11s mål om jämställdhet till stor del ingår i det praktiska arbetet i skolan ska 

dessa mål infrias i hela skolans verksamhet, däribland läroböcker och med det resultat och den 

diskussion som förts kring det vill jag påstå att böckerna inte stödjer jämställdhetsmålen. 

Böckerna främjar inte kvinnorna och männens lika rätt då kvinnorna inte får samma utrymme 

i händelser. Kvinnan skildras endast ur några roller och de flesta är inom service av hemmet 

eller andra människor. Rollen som drottning är den enda gestaltningen vars funktion 

kännetecknas av makt, men även drottningen beskrivs inte ur sin maktposition utan snarare ur 

rollen som ogift. Genom dessa skildringar målar böckerna upp stereotypiska heteronormativa 

ramar som alla personer är satta inom. Den manliga normen är på så vis tydlig då kvinnorna 

ställs i förhållande till ”honom” och är ” den andra”.  

 

Genom att böckerna återger starka stereotyper utan att lyfta positiva diskussioner kring dem 

främjas inte kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter, utan kvinnan och mannen är satta i 

en stabil ram som är orubblig. De traditionella könsmönstren reproduceras och återupprepas 

genom de egenskaper, de moment och de sysslor som kvinnor och män målas upp inom. 

Böckerna motverkar på så vis inte vad som är typiskt manligt och kvinnligt utan de snarare 

lyfter och skiljer ut mannen och kvinnan som skilda gestalter.  

 

Skolan som ska aktivt och medvetet arbeta för könens lika rätt kan inte omedvetet arbeta med 

dessa läroböcker, utan texten måste problematiseras med eleverna. Som nämnt skrev Historia 

2 stycket om Drottning Kristina med en tvetydighet och utan att uppmärksamma på sättet som 

författarna skriver på kan texten snarare tolkas som en beskrivning av flickor än som 

problematiserandet av rollerna. På flera platser i böckerna skriver de att ”så här var det på den 

här tiden”, den texten räcker inte för att problematisera könsrollerna men kan räcka för att 

eleverna ska uppmärksamma skillnaderna. Med andra ord krävs ett aktivt arbete med 

böckerna för att de inte ska motverka jämställdhetsmålen, vilket gör att läraren har ett viktigt 

uppdrag i mötet mellan text och elev. 

 

Som nämnt i inledningen finns det en problematik med dagens historieböcker, de är 

utdaterade och könen är inte jämställda, och så är fallet fortfarande. Även om det är nyare 

böcker är de inte uppdaterade för att kunna möta skolan jämställdhetsmål. De visar tydliga 

könsmönster och som Ohlander redan problematiserade 2010 kan böckernas utformning få 

konsekvenser för elevernas genusuppfattning. Ohlander kritiserar pojkarnas förebilder i 
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texterna och lyfter flickornas självbild i förhållande till hur kvinnorna gestaltas. Jag delar 

Ohlanders bild och vill hävda att dessa böcker trots deras relativt nya utgivning inte möter 

alternativa genusmönster, vilket förstärker och bibehåller gamla sätt att se på könen. Så är 

nyare böcker mer uppdaterade i fråga om genus? Det kanske de är men om inget annat inte 

tillräckligt och böckerna förbli icke jämställda. 

7. Slutsatser och avslutande diskussion  
I detta kapitel beskrivs de slutsatser som studien har kommit fram till. I kapitlet diskuteras 

även konsekvenserna av den valda metoden och materialet, samt vilka avgränsningar som 

borde ha gjorts. Till sist ges förslag till vidare forskning. 

7.1. Slutsatser 
Denna analys berör kvinnor och mäns roll i historieböcker för åldrarna 4-6. Kvinnor och män 

framställs ur stereotypiska mönster, där mannen utgör både en hierarkisk överlägsenhet samt 

normen som människa. Kvinnan var på så vis underrepresenterad och minimerad i förhållande 

till det kvinnan egentligen åstadkommit. Könen var tydligt socialt och kulturellt konstruerade 

i sina stereotypiska ramar där männen sågs som driftiga och arbetsvilliga då de utförde de 

tunga arbetet både i krig och på gården, medan kvinnorna sattes i rollen som offer där hennes 

liv ständigt utgjordes av en man. Männens liv skildras därav ur den manliga normen som 

arbetsam och driftig, samt kvinnan som underlägsen och offer. Även om böckerna skildrade 

könsöverskridande sysslor gjordes det i förhållande till en offerroll som undangömmer 

kvinnans bedrifter i maktpositioner.  

 

Böckerna möter inte skolans jämställdhetsmål i förhållande till hur män och kvinnor 

förmedlas, utan snarare trycker på skillnaden mellan mannen och kvinnan. Genom att 

böckerna inte problematiserar genus i tillräcklig eller mer uppmärksammad skala bibehålls de 

stereotypiska rollerna och böckerna bevarar en heteronormativitet. Även rollen som 

”människa” utgår från mannen, vilket tyder på att kvinnan är mer exkluderad än inkluderad. 

7.2. Avslutande reflektioner kring studien och metod 
Att studera och utvärdera läromedel har varit både enkelt och svårt. Det enkla har varit att jag 

använt ett stabilt material som jag som forskare själv kunnat behandla i den mån jag velat. 

Materialet har inte ändrat sina utsagor utan i så fall är det jag som ändrat uppfattning om 

texten, vilket är det svåra, det vill säga hur texten ska tolkas. Texten kanske hade varit lättare 

att förstå om jag hade haft lärarhandledningarna, då hade jag kanske tolkat texterna 
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annorlunda. Jag kan tänka mig att lärarhandledningarna ger förslag på diskussioner och 

uppgifter som diskuterar just genus, stereotypiska mönster samt heteronormativitet, och om 

jag haft lärarhandledningarna till förfogande kunde jag ha granskat texten och handledningen 

sinsemellan för att få en djupare förståelse för författarnas skildring.  

  

Jag har även behövt fundera över mina egna ställningstaganden till läroböcker samt genus, 

däribland manligt och kvinnligt. För att nå ett resultat har jag behövt reproducera och markera 

vad som anses vara stereotypiskt manligt och kvinnligt, vilket egentligen går emot syftet med 

att förnya diskussionen, men för att kunna analysera böckerna krävdes en reproduktion och 

det är jag medveten om. Valet av metod kanske hade kunnat göra att jag inte behövde 

reproducera rollerna, det är något jag får lämna utan svar, men det finns ett dilemma med att 

studera liknande ämnen då jag som forskare måste bevara och uppmärksamma rollerna.  

7.3. Förslag på vidare forskning 
Vid min analys känner jag att det finns brister med de olika verken, dock känner jag att jag 

ändå måste i stort rättfärdiga sättet som författarna skriver på. Ohlanders (2010) rapport kan 

fullt kritisera avsaknaden av kvinnor, och Berge och Widding (2006) kan stryka kvinnan som 

offer, men jag måste ändå vilja påstå att det finns mer i dessa verk än så. Att kvinnan målas 

upp som ett offer är en sådan företeelse som jag vill rättfärdiga.  

 

På grund av avsaknaden av kvinnor framträder de inom begränsade situationer. Kvinnan har 

till stor del beskrivits som en del ur männens samlingar och i den rollen lämnas de i männens 

våld. Historieskrivningen har varit stabilt manscentrerad vilket också syns i dessa texter, men 

hur mycket av kvinnans historia bör finnas med för att barnen ska hinna lära sig om de 

centrala delarna ur vår historia, och vad är det för historia som är viktig för framtida 

medborgare? Detta är något som jag kan tycka är centralt att analysera, för utan att veta vilken 

historia vi vill berätta kan det finnas svårigheter att få in kvinnan i historieböckerna. Det krävs 

en modernisering av historien, för att om vi i dagens läge skulle kvotera in kvinnan kan vitala 

delar av vår historia gå förlorad och/ eller så blir läromedlen flera hundra sidor långa. Idag 

finns kvinnan med i böckerna men hon skildras inte ur hennes betydelse för historien utan 

snarare ur ett manligt perspektiv. Innan vi har en kunskap om vad som är vitalt att veta om vår 

historia bör inte kvinnan kvoteras in då hennes existens snarare förolämpas än skildras ur ett 

rättvist förhållande. Det ska vara jämställt där kvinnan och mannen framställs på samma 

villkor, men vilka medel krävs för att vi ska nå det målet?  
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Med andra ord tycker jag att vidare forskning ska försöka reda ut vad som bör finnas med i 

läromedel i historia för att eleverna själva ska undgå att påverkas av de olika skildringarna av 

mannen och kvinnan. Eleverna ska inte behöva bli färgade av de redogörelser som görs, utan 

böckerna ska hjälpa läraren i arbetet för jämställdhet.  
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