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Abstract 

 
Arbetet utgår från att det i dagens samhälle finns djupt rotade genusstrukturer i alla 

samhällets skikt samt i vår privata sfär. Dessa strukturer skapar stora klyftor mellan 

kvinnor och män samt skapar normer som begränsar och möjliggör beroende på om du 

är man eller kvinna. Jag har därför försökt belysa problematiken med genus samt 

synliggöra de problem som dikotomi och hierarki skapar i samhället men framförallt i 

skolan. För att kunna göra detta har jag studerat historielärares syn på genus i sin 

undervisning, läromedel samt hur genus mer övergripande har förändrats. Min 

förhoppning var att detta skulle ge en klarare bild utav hur vissa lärare såg på genus men 

också en möjlighet att studera den underliggande genusproblematiken i läraryrket. Till 

min hjälp använde jag mig av semistrukturerade intervjuer (kvalitativ metod) samt 

professor Yvonne Hirdmans teori om genuskontraktet. Mina frågeställningar var 

följande: 

 

1. Hur ser gymnasielärare i historia på genus i sin undervisning? 

2. Vilken uppfattning har gymnasielärare i historia av genus i valda läromedel? 

3. Hur anser lärarna att genus förändrats under deras arbetsverksamma år? 

 

Resultatet kunde senare påvisa följande: 

 Samtliga lärare ansåg att det lade ner tid på att låta genus bli en naturlig del av 

undervisningen.  

 Det fanns delade meningar om skolverket var tydliga nog med sina mål 

angående genus och jämställdhet.  

 Samtliga lärare ansåg att läromedlen var bristfälliga och där av inte svarade mot 

kursmålen. 

 Gällande genus var samtliga lärare överens om att läromedlen var bristfälliga. 

Trots detta ansåg ändå två av de tre lärarna att läromedlen blivit bättre sedan 

GY11. 

 Den lärare som arbetat längst inom yrket ansåg att det skett en stor 

övergripande förändring inom arbetsområdet genus. Samtliga lärare ansåg att 

det i och med GY11 blivit ett större tryck på genus, jämställdhet och kön. 

 

Nyckelbegrepp: Genus, lärare, skola, historieundervisning 
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1. Inledning 

 
Efter 250 år(1700-talet) av genusframsteg lever vi fortfarande knappast i 

jämställdhetens förlovade land.1 Vi kan i dagens Sverige fortfarande se hur män har mer 

makt än kvinnor samt hur den manliga statusen överglänser den kvinnliga.2  Detta beror 

på att det i Sverige finns ett övergripande mönster, en könsstruktur, som präglar 

samhället. Vi är så väl inskolade i denna könsordning att den uppfattas som normal och 

naturlig.3 På grund av detta har vi skapat egna vardagsuppfattningar om att 

genusbegreppet och könsnormerna spelat ut sin roll, att män och kvinnor idag behandlas 

och bemöts likadant.4 Detta har i sin tur bidragit till att könsstrukturerna fortsätter att 

upprätthållas och bevaras av både kvinnor och män.5  

 

Även genusbegreppet har som ovan nämnt förkastats. En möjlig anledning kan vara att 

det är ett svårbegripligt begrepp vilket leder till att många har en oklar uppfattning om 

hur genusbegreppet ska tolkas. Detta leder till att man förenklar genus som i sin tur 

bidrar till att begreppets poäng förgås.6 Att oreflekterat tala om genus och 

könsstrukturer bidrar till att vi kommer allt längre ifrån ett jämställt samhälle. Enligt 

filosofie doktorn i pedagogiskt arbete, Maria Hedlin måste vi börja syna våra 

föreställningar om manligt och kvinnligt och vilka konsekvenser de får för 

jämställdheten.7 Detta innebär att göra skillnad på vardagskunskap och vetenskaplig 

kunskap.8 

 

Syftet med detta arbete är att belysa lärares egen uppfattning om genus i undervisningen 

samt läromedlen. Jag har också en förhoppning om att det underliggande materialet i 

uppsatsen kan bidra till att reda ut den rådande genusproblematiken och belysa vikten 

av genus och vår förståelse av den vilket kan leda till brytandet av traditionella 

könsmönster och verklig jämställdhet. 

 

                                                 
1 Rydström, Kvinnor, män och alla andra, s238 
2 Hedlin, Lilla genushäftet 2,0, s12  
3 Hedlin, Lilla genushäftet 2,0, s15  
4 Hedlin, Lilla genushäftet 2,0, s5 
5 Hedlin, Lilla genushäftet 2,0, s15 
6 Hedlin, Jämställdhet, s11 
7 Hedlin, Jämställdhet, s11 
8 Hedlin, Jämställdhet s8 
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1.2 Syfte 

 

I detta arbete vill jag ge en så tydlig bild av genus som möjligt. Dels genom att studera 

genus uppkomst dels genom att studera och problematisera genus i skolan. Detta 

kommer att ske genom att studera tidigare forskning, teorier, läroplaner, ämnesplaner, 

kursplaner samt läromedel.  

 

Genusbegreppet problematiseras eftersom att kvinnoforskare, som exempelvis Yvonne 

Hirdman, kommit fram till att genusbegreppet blivit förenklat av samhället och därmed 

blivit av med sitt egentliga syfte. Detta har i sin tur lett till att människor inte reflekterat 

kring genus egentliga mening vilket är att reflektera kring de könsnormer och de 

strukturer som finns i vårt samhälle. När människor inte reflekterar över dessa normer 

och strukturer innebär detta att de fortsätter att upprätthållas vilket leder till stora klyftor 

mellan män och kvinnor samt kvinnligt och manligt. När klyftorna är stora och könen 

hålls isär kan vi inte nå jämställdhet, inte heller kan vi uppnå de demokratiska mål som 

samhället och skolan satt upp.  

 

Genom att synliggöra könsnormerna(socialt kön) och genusstrukturerna kan vi börja 

förstå hur samhället egentligen är uppbyggt och hur jämställda män och kvinnor 

egentligen är. Man kan genom detta också se på vilket vis genus påverkar våra liv och 

de val vi gör vilket i sin tur synliggör om våra val är våra eller om de egentligen är 

konstruerade av samhället. 

 

Mitt syfte med arbetet är att genom en intervjustudie studera historielärares syn på 

genus i sin undervisning läromedel samt hur genus mer övergripande har förändrats. 

Min förhoppning är att detta kommer att ge en klarare bild utav hur vissa lärare ser på 

genus men också en möjlighet att studera om den underliggande genusproblematiken 

som olika forskare så som Hirdman, Hedlin och Ambjörnsson påtalar är befogad i 

läraryrket. 
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1.2.1 Frågeställningar 
 

De frågeställningar jag valt att arbeta utifrån är följande: 

 

1. Hur ser gymnasielärare i historia på genus i sin undervisning? 

Denna fråga syftar till att studera om och hur lärarna applicerar genus i sin 

undervisning, vilken vikt de lägger vid genus samt deras bild utav skolverkets 

riktlinjer. 

2. Vilken uppfattning har gymnasielärare i historia av genus i valda 

läromedel? 

Denna fråga syftar till att studera vad lärarna anser om lärobokens 

genusuppfattning och genusutrymme men också vilket utrymme lärarna själva 

har till att faktiskt granska de läromedel de använder samt om de upplever att 

läromedlen skiljer sig över läroplanerna GY11 och Lpo 94. 

3. Hur anser lärarna att genus förändrats under deras arbetsverksamma år? 

Denna fråga syftar till att studera hur genus förändrats och hur ”trycket” på 

genus har förändrats över tid, detta i både undervisning och läromedel. 
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1.3 Upplägg och avgränsningar 

 

I detta arbete kommer jag att arbeta utifrån en kvalitativ metod i detta fall 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna kommer vara indelade i tre avsnitt, 

undervisning, läromedel och övergripande. Frågorna kommer att ställas till tre 

gymnasielärare i historia 1b. De lärare som intervjuas kommer att vara utvalda eftersom 

jag vill få ett bredare perspektiv på lärarnas uppfattningar. Den första läraren är en man 

som har arbetat som lärare sedan 80-talet. Den andra läraren är man och har arbetat som 

lärare sedan slutet av 90-talet. Den tredje läraren är en kvinna och är precis klar med sin 

lärarutbildning. Min förutfattade mening är att dessa tre kommer att se genus på olika 

vis men med vissa liknande drag. Olika på de visen att de kanske undervisar på väldigt 

skilda sett och lika för att den underliggande genusproblematiken antar liknande form i 

både läroplaner och läromedel. I min analys kommer jag att diskutera resultatet och se 

om mina förutfattade meningar stämde eller inte. 

 

 I mitt arbete kommer jag, som tidigare nämnt, också att studera läroplaner, ämnesplaner 

samt läromedel för att få en mer omfattande bild utav genus. Läroplanen kommer att 

vara för gymnasiet, ämnesplanen är för historia, kursplanen är för historia 1b (100p) 

samt läromedlen är läroböcker för GY11 samt Lpo94 för historia 1b samt historia a. 

 

Gällande genus så kommer jag att fokusera på genus och jämställdhet. Jag kommer 

därför inte studera jämlikhet eller intersektionalitet. Arbetet kommer främst utgå från ett 

kvinnoperspektiv vilket innebär att jag inte kommer att studera maskuliniteter, 

queerteorier eller heteronormativitet. Feminism kommer också att få stå tillbaka till 

fördel för genus men kommer ändå att nämnas. 

 

Mitt arbete kommer att utgå från teorier som menar att de sociala könet inte är 

biologiskt grundade utan socialt konstruerade. Jag kommer därför inte att utgå från 

särartsfeminismen som menar att könsrollerna beror på det biologiska könet. Detta 

innebär att jag heller inte delar deras sätt att se på könsidentiteter. Vilket 

litteraturvetaren Nina Björk illustrerar på detta vis: 
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En del människor menar att detta upplösande av könsidentiteter är fel och skapar 

frustrationer inom individen eftersom den går emot en medfödd, biologisk könstillhörighet.9 

 

Särartsfeminister menar också att jämställdhet enklast uppnås om könsrollerna bibehålls 

eftersom friheten ligger i att kvinnor ska göra det kvinnor alltid har gjort men mot 

betalning.10 

 

 

 

                                                 
9 Björk, Under det rosa täcket, s189 
10 Björk, Under det rosa täcket, s190 
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1.4 Metod  
 

I detta arbete har jag valt att arbeta utifrån en kvalitativ metod. Jag valde att arbeta 

utifrån detta eftersom den kvalitativa metoden utgår ifrån att tolka och förstå de resultat 

som framkommer till skillnad från den kvantitativa.11 Den mer specifika metoden jag 

valt att arbeta utifrån är den semistrukturerade intervjun. Denna intervjumetod lämpar 

sig särskilt bra för att den inte har några förutbestämda svarsalternativ och inte är 

situationsbunden.12 Det betyder att huvudfrågorna kan ställas likadant men att svaren 

blir individuella och följs upp på olika sätt.13 På detta sätt tror jag att jag kan få ut mer 

av intervjuerna än om jag använde en strukturerad intervjumetod. Denna form av metod 

liknar mer en muntlig enkät och tenderar i mitt fall att utelämna viktig information från 

de intervjuade.14 Detta är också anledningen till att jag inte kommer att använda en 

nomotetisk, kvantitativ forskning.15 En av de fördelar som en nomotetisk eller 

strukturerad kvalitativ intervjumetod erbjuder är att det blir lättare att jämföra resultaten 

från olika intervjuer samt utföra ett större antal där den strukturerade metoden är att 

föredra eftersom den tenderar att ge ett mindre bortfall.16 

 

Staffan Stukát, fil, dr i pedagogik förespråkar den semistrukturerade metoden om syftet 

med intervjun är att komma längre och nå djupare men påpekar också risker. Stukát 

menar att de semistrukturerade intervjuerna ofta är mer tidskrävande och tenderar att bli 

mer ytliga än vad man först tänkt. Detta eftersom bearbetningen och analysen av 

ostrukturerade intervjusvar inte har några fasta regler på samma sätt som den 

kvantitativa arbetsgången.17  

                                                 
11 Stukát, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, s32 
12 Stukát, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, s39 
13 Stukát, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, s39 
14 Stukát, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, s38 
15 Stukát, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, s31 
16 Stukát, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, s38 
17 Stukát, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, s41 
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1.5 Teori  
 

 

I detta arbete har jag valt att använda mig utav en genusteori. I detta fall Yvonne 

Hirdmans teori om genuskontraktet. Denna teori har fått en central roll i detta arbete 

eftersom vi människor, vare sig vi är lärare eller elever, män eller kvinnor, ständigt 

bemöts och bedöms utifrån vårt kön.  Tanken är att denna teori ska ligga till grund för 

det material jag presenterar i arbetet men också påvisa att de resultat jag kommit fram 

till i min undersökning (genus i undervisning, läromedel och övergripande) faktiskt 

överensstämmer med grundkonceptet i Hirdmans genuskontrakt.  

 

När det gäller genusteorier anser jag att det inte bara finns en rättfärdig teori. Jag 

kommer därför att nämna andra teorier som också spelar en stor roll för att förstå genus. 

Detta innebär också att den teori jag valt, Yvonne Hirdmans genuskontrakt, kan anses 

som bristfällig.( vilket kommer påpekas under kommande rubrik) 

 

 

Vi kan säga att det ser ut som om varje samhälle och varje tid har något slags ”kontrakt” 

mellan könen, ett begrepp som är användbart trots att det inte får förstås som ett 

köpslående mellan två jämnstarka kumpaner, tvärtom, oftast är det ett kontrakt uppdraget 

av den part som definierar den andra. Dessa ”kontrakt” föreställer vi oss, finns – osynliga 

– mellan den enskilda mannen och kvinnan, mellan män och kvinnor på det sociala planet 

och mellan ”mannen” och ”kvinnan”.18  

 

Yvonne Hirdman, använder begreppet genuskontrakt som beteckning för ett samhälles 

alla oskrivna regler om manligt och kvinnligt. Det vill säga, hur män och kvinnor ska 

vara, vem som ska göra vad.19 Genussystemet är således en ordningsstruktur av kön.20 

Men också ett strukturellt tvång som båda kön tyngs under.21 I och med detta kontrakt 

blir också villkoren för kvinnor och män olika samt medför att vissa saker blir lättare för 

kvinnor och svårare för män, och vice versa.22 Genuskontraktet som teori blir därför ett 

                                                 
18 Hirdman, Genus i historisk forskning, s152 
19 Hedlin, Jämställdhet, s49  
20 Hirdman, Gösta och genusordningen, s212  
21 Hedlin, Jämställdhet, s49 
22 Hedlin, Jämställdhet, s49-50 
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verktyg för att förstå såväl kvinnors handlande - på individ – och samhällsnivå – som 

mäns.23 Detta likväl som begreppet kan redogöra för de komplicerade förhållandena 

mellan könen till andra stora systembegrepp som feodalism, kapitalism, fascism, 

socialism etcetera.24  

 

Det som gör att vi kan tala om denna ordningsstruktur på ett generellt, abstrakt plan, är 

enligt Hirdman just mönsterstrukturen eller systemets två bärande bjälkar, dikotomin 

och hierarkin.25  

 

Dikotomin eller isärhållandet som det också kallas, innebär att kvinnligt och manligt ses 

som motsatspar och inte bör blandas.26 Detta gör att vi ständigt ser på och förväntar oss 

olika saker av kvinnor och män, vi tillskriver dem olika egenskaper.27 Dikotomin är 

enligt Hirdman inte sann men tenderar ändå att prägla vårt tänkande. Detta gör att 

dikotomin tillskriver en viss problematik eftersom vi ständigt skapar och återskapar 

genus genom just våra tankar, våra samtal samt genom våra dagliga beteenden.28 Det är 

dessutom i dikotomin som den manliga normen legitimeras.29 

 

Den andra grundbjälken, i Hirdmans teori är hierarkin. Hierarkin kan ses som en 

rangordning där mannen är normen och kvinnan är avvikelsen.  Enligt denna hierarki 

har manligt genus också högre status än kvinnligt genus. Enligt Hirdman skapar detta en 

stor problematik eftersom att samhället genom detta utgår ifrån en hierarki som 

motsätter sig jämställdhet.30 

 

Dessa två grundbjälkar är ständigt närvarande och präglar vårt sätt att tolka tillvaron 

samt det sätt på vilket arbetsplatser och samhället organiseras och struktureras.31 

Men trots detta är det enligt Hedlin inte så vi människor uppfattar det. Enligt henne 

uppfattar män och kvinnor sig som jämställda, att de ”behandlar alla lika” och att de inte 

gör någon skillnad på fickor och pojkar. Men undersökningar som gjorts tyder dock på 

                                                 
23 Hirdman, Genus i historisk forskning, s156   
24 Hirdman, Genus i historisk forskning, s156 
25 Hirdman, Genus i historisk forskning, s149 
26 Hirdman, Genus i historisk forskning, s149 
27 Hedlin, Lilla genushäftet 2,0, s17 
28 Hedlin, Lilla genushäftet 2,0, s20 
29 Hirdman, Gösta och genusordningen, s213 
30 Hedlin, Lilla genushäftet 2,0, s20 
31 Hedlin, Lilla genushäftet 2,0, s17 
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att vi, som Hirdman påvisar, tillskriver människor i alla åldrar olika egenskaper 

beroende på deras kön.32  

 

Men trots att vi människor fortsätter att omedvetet reproducera dessa genusstrukturer 

finns det hopp.33 Detta för att genuskontraktet är i ständig omformning, det som ansågs 

”onaturligt” för 100 år sedan kan ses som mycket mer ”naturligt” idag. Synen på vad 

som ska räknas som kvinnligt respektive manligt har alltså förändrats.34 

 

Yvonne Hirdmans tankar och idéer kring genuskontraktet kan verka genomtänka men 

de lämnar också en del ”luckor”. Dessa ”luckor” ska jag försöka att belysa närmare här 

nedan. 

 

 

1.5.1 Teoretisk kritik 
 

Flertalet är dem som påpekat svagheter i Yvonne Hirdmans teorier. Under denna rubrik 

kommer jag därför att belysa kritik för att på så vis komplettera Hirdmans 

genuskontrakt. 

 

Till att börja med vill jag belysa en teori som jag anser vara skrämmande lik Hirdmans. 

I Maria Hedlins bok Jämställdhet benämns filosofen Sandra Hardings genusteori. När 

jag började läsa denna insåg jag att den påminde väldigt mycket om just Yvonne 

Hirdmans genuskontrakt. Hedlin skriver:  

 

Dikotomi syftar på att begreppen manligt och kvinnligt är uppbyggda som motsatspar. Man 

kan se de två begreppen som tankefigurer. Dessa tankefigurer får oss att se manligt och 

kvinnligt som enhetliga egenskaper. De styr också tankarna mot att betrakta män och 

kvinnor som två grupper utan någonting gemensamt. 35 

 

                                                 
32 Hedlin, Lilla genushäftet 2,0, s17 
33 Hirdman, Genus i historisk forskning, s157 
34 Hedlin, Jämställdhet, s49-50 
35 Hedlin, Jämställdhet, s46-47 
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Med asymmetri menar Harding att manligt och kvinnligt inte värderas på samma sätt. 

Harding syftar på att manligt genus generellt har högre status i samhället än kvinnligt 

genus.36 

 

Enligt min mening finns det ingen som helst skillnad mellan Hardins genusteori och 

Hirdmans genuskontrakt ur detta avseende. 

 

Vidare skriver Hedlin: 

 

I vårt västerländska samhälle utgör mannen normen för de mänskliga och allmängiltiga. 

Kvinnan är då en avvikelse från normen. Som avvikande är det alltid svårare att hävda sin 

sak. Den som utgör normen har en självklar rätt och en självklar plats. Det uppfattas som 

”naturligt”, medan den som faller utanför normen ofta måste försvara och motivera sig.37 

 

Även här kan vi se hur Hardings och Hirdmans teorier är identiska. Hardings teori 

fortlöper genom Hedlins text på samma vis som Hirdmans teori.38 Den fråga man i detta 

fall kan ställa sig är, vems teori är detta egentligen? 

 

Vidare har Maria Hedlin kritik mot Hirdmans teori. 

 

Enligt Maria Hedlin har Hirdmans teori om genussystemet kritiserats för att vara alltför 

statiskt.39 Detta för att könsnormerna och könsmönstren är i ständig förändring medan 

Hirdman lägger fram detta på ett sett som får dessa normer och mönster att se ut som 

fixerade en gång för alla.40 Doing Gender, att ”göra” genus syftar enligt Hedlin på att vi 

alla är involverade i ett kvinnlighets- och manlighetsgörande. Poängen är att det vi 

uppfattar som uttryck för en fast och stabil inre könsidentitet istället ska ses som en 

prestation.41 Vilket Hedlin kritiserat med Hirdmans teori. Att göra genus är att förhålla 

sig till dominanta könsnormer. De är normer som innebär att kvinnor ska bete sig på 

                                                 
36 Hedlin, Jämställdhet, s47 
37 Hedlin, Jämställdhet, s47 
38 Hedlin, Jämställdhet, s48 
39 Hedlin, Lilla genushäftet 2,0, s22 
40 Hedlin, Lilla genushäftet 2,0, s22 
41 Hedlin, Lilla genushäftet 2,0, s22 
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vissa sätt och män på andra och som upprätthålls genom att vi ger utryck för dem, vilket 

ofta sker oreflekterat.42 

 

Kultur- och socialantropologen Britt-Marie Thurén har även hon invändningar mot 

Hirdmans genuskontrakt. Enligt henne har Hirdman fått kritik för att vara på en för hög 

abstraktionsnivå samt anklagats för att vara för svår för historiker.43 Detta eftersom 

teorin inte sett nog till skillnader inom och mellan grupper samt att den inte förklarar 

förändring.44 

 

Gro Hagemann, professor i historia och historikern Klas Åmark har även invändningar 

mot Hirdmans teori. De vill exempelvis lägga till rangordningens logik vilket innebär 

att det inom vardera kön finns en inbördes rangordning och att denna rangordning är 

beroende av förhållandet till det andra könet. Exempelvis gifta och ogifta.45 De menar 

att om man kan vinna rangordning inom sitt eget kön via det andra könet, är man inte 

intresserad av att utmana rådande hierarkier mellan könen.46 

 

 

Intersektionalitet är en annan viktig invändning mot teorin om genussystemet som 

Maria Hedlin poängterar.47 Hedlin menar att Hirdmans teori inte innefattar hur andra 

betydelsefulla kategoriseringar samverkar med genus.48 Man måste också rikta 

blickarna mot hur vissa inkluderas och exkluderas när normalitet skapas, menar 

Hedlin.49 

 

De forskare som förespråkar intersektionalitet framhåller är att ingen individ endast är 

kvinna eller man vilket innebär att det inte bara är könsnormerna som är betydelsefulla 

för kategoriseringar som leder till ojämnställda villkor. Att endast se till genusordningen 

ger i detta sammanhang en alltför begränsad förklaring till hur makt kommer till utryck 

                                                 
42 Hedlin, Lilla genushäftet 2,0, s22 
43 Thurén, Genusvägar – en antologi om genusforskning, s128 
44 Thurén, Genusvägar – en antologi om genusforskning, s128 
45 Thurén, Genusvägar – en antologi om genusforskning, s129 
46 Thurén, Genusvägar – en antologi om genusforskning, s129 
47 Hedlin, Lilla genushäftet, s23 
48 Hedlin, Lilla genushäftet, s23 
49 Hedlin, Lilla genushäftet, s23 
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och ojämlikheter uppstår.50 För att backa upp Hirdman vill jag här poängtera att hennes 

genussystem just vill belysa genus, alltså uppfattningar om manligt och kvinnligt, det 

socialt konstruerade könet. Likt Hirdman har jag också valt att avstå från 

intersektionalitetsperspektivet trots att det skulle givit en mer omfattande bild av 

jämställdheten. (också för att arbetet skulle bli för stort)  

 

Som avslutande kritik vill jag nämna sociologen Raewyn Connell som menar att det 

finns svagheter med dikotomin.51 Hon pekar på följande: 

 

 Våra uppfattningar bygger på en dikotomi, det gör inte verkligheten 

 Dikotomi är en definition som bygger på skillnader som innebär att där vi inte 

kan se någon skillnad, ser vi inte genus. Med en sådan definition skulle vi inte 

kunna se genusegenskaperna hos människor med annan sexuell läggning.  

 En definition som bygger på en dikotomi utesluter mönster av skillnader kvinnor 

emellan och män emellan från genusbegreppet. 

 En definition som bygger på personlighetsdrag tar inte hänsyn till processer 

utanför den enskilda individen. Storskaliga samhällsprocesser bygger på 

kvinnors och mäns gemensamma insatser snarare än på skillnaden mellan dem. 

 

Connell försöker i detta avseende att belysa att nyckeln ligger i att släppa fokus på 

skillnaderna och i stället sätta fokus på relationer eftersom att genus framförallt handlar 

om de sociala relationer inom vilka individer och grupper agerar.52 Varaktiga eller 

vidsträckta mönster i de sociala relationerna menar Connell bildar vad den sociala teorin 

kallar ”strukturer”. I den bemärkelsen måste genus betraktas som en social struktur. 

Genus är inte ett utryck för biologi, och inte heller en fast dikotomi i människors liv.53 

 

Likt Hedlin vill även Connell ge kritik för en mer fast dikotomi. Han belyser även att 

genus inte är ett utryck för biologi vilket även jag anser då jag tidigare tagit avstånd från 

särartsfeminismens åsikter. 

 

                                                 
50 Hedlin, Lilla genushäftet, s23 
51 Connell, Om genus, s24 
52 Connell, Om genus, s24 
53 Connell, Om genus, s24 
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I nästkommande avsnitt vill jag kort ta upp två teorier jag anser kan komplettera 

Hirdmans genuskontrakt och även ge en bättre uppfattning för vad genus egentligen är 

och hur det kan studeras. 
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1.5.2 Kompletterande teorier 
 

Under denna rubrik har jag för avsikt att nämna ytterligare två teorier som kan 

komplettera Yvonne Hirdmans genuskontrakt.  

 

Den första teorin jag vill nämna är forskaren och sociologen Carin Holmbergs teori 

gällande asymmetriskt rollövertagande. Denna teori innebär att kvinnor ofta tar hänsyn 

till män och manlig verksamhet54 

 

Maria Hedlin tar i sin bok Lilla genushäftet 2,0 upp en utredning vars syfte är att belysa 

problemet med asymmetriskt rollövertagande.55 I denna utredning (SOU 1998:6) skriver 

forskarna att det är ett problem inom arbetslivet att män främst för fram varandra.56 De 

försöker att belysa problemet genom att exemplifiera en kvinnlig ledamots bemötande. 

Den kvinnliga styrelseledamoten förklarar att när hon föreslår kvinnor till poster så 

upplevs hon som besvärlig och provokativ medan när män föreslås på samma poster ses 

det inte som någonting konstigt. Detta är enligt Holmberg(2003)  ett sätt att se att 

samhället är uppbyggt efter manlig norm.57 Den ”kvinnliga” världen ses av kvinnor men 

den ”manliga” ses av såväl män som kvinnor. Denna bristande ömsesidighet menar 

Holmberg är ett sett att se asymmetriskt rollövertagande.58  

 

Med hjälp av denna teori kan vi belysa hierarkin inom genussystemet ytterligare en 

nivå. Vi kan också se hur kvinnan trots jämställdhetsmål och individens lika rätt blir 

underordnad mannen. 

 

Den andra teorin jag valt att nämna är teorin om relativ underordning. Denna teori är 

konstruerad av psykologiprofessor Hanne Haavind. Hon menar att även fast vi i dagens 

Sverige anser att vi gått ifrån gamla könsroller, så har vi ändå en syn på hur könen ska 

vara. 59 Alla yrken står idag öppna för kvinnor och kvinnor får i princip göra allt, men 

samtidigt finns det starka normer som motsätter sig detta genom att kvinnor ogärna ska 

                                                 
54 Hedlin, Jämställdhet, s53  
55 Hedlin, Lilla genushäftet 2,0, s32 
56 Hedlin, Lilla genushäftet 2,0, s32 
57 Hedlin, Lilla genushäftet 2,0, s32 
58 Hedlin, Lilla genushäftet 2,0, s32 
59 Hedlin, Jämställdhet, s51-53 
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överglänsa de män som står henne närmast.60 Med andra ord får kvinnan göra karriär 

och lyckas, men då bör hennes man ha nått ännu längre. Haavind exemplifierar även 

detta genom att tala om familjen då och nu för att förtydliga att vi fortfarande lever i de 

gamla könsmönstren.61 Hon menar att vi förr i tiden talade i termer som ”Hon har 

huvudansvaret för barn och hushåll, hon är ju kvinna” medan man idag skulle utrycka 

sig mer på detta vis, ” Hon har huvudansvaret för barn och hushåll, det bara råkade bli 

så”. 

 

Man kan också exemplifiera det på detta vis: 

 

- Kvinnan får stanna hemma med barnet för hon nästan är klar med sin utbildning. 

Det är inte mer än rättvist att mannen också får fullfölja sina studier. 

- Hans arbete går föst, det handlar uteslutande om ekonomi 

 

Man kan också studera detta omvänt för att komma fram till samma resultat. 

 

- Kvinnan får stanna hemma med barnet för hon har mycket kvar på sin 

utbildning. Det är mer förmånligt att mannen avslutar sina studier och kommer 

ut på arbetsmarknaden. 

- Eftersom kvinnan tjänade mer och hade en stark ställning på arbetsmarknaden så 

bör hon vara hemma med barnet, då får mannen en chans att förbättra sin 

position på arbetsmarknaden.62 

 

Båda exemplen visar på hur vi oavsett situation väljer att låta kvinnan vara hemma i 

hushållet med barnen. Detta tyder på att det föråldrade könsrollerna fortfarande ligger 

till grund för våra val.  

 

De två teorierna jag valt att nämna kan enligt mig belysa en helt ny dimension av genus 

som Hirdmans genuskontrakt inte kan. Det är av denna anledning väsentligt för mig att 

lyfta fram dessa vid sidan om genuskontraktet som kompletterande teorier. 

 

                                                 
60 Hedlin, Jämställdhet, s51 
61 Hedlin, Jämställdhet, s52 
62 Hedlin, Jämställdhet, s52 
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1.6 Tidigare forskning 

 

Det har gjorts många utredningar, undersökningar och studier på ämnet genus. Under 

denna rubrik kommer jag därför att uppmärksamma forskning som gjorts inom 

genusområdet. Eftersom genus, som tidigare nämnts, är ett komplext begrepp så har jag 

valt att lägga fram forskning som rör lite olika områden kring genus. Jag har valt dessa 

studier eftersom, de enligt min mening, ger en bredare inblick i hur genus ser ut i vårt 

samhälle. 

 

För att underlätta kommer jag att ge undersökningarna siffror. 

 

1. Socialantropologen Fanny Ambjörnsson har studerat hur färgen rosa blivit en laddad 

färg. 

Rosa är enligt Ambjörnsson att betrakta som en sorts nyckelsymbol, en central figur 

som innehåller förtätade budskap om grundläggande värderingar hos en grupp eller i ett 

samhälle.63  I den undersökning Ambjörnsson gjort studerar hon detta framförallt 

genom perspektivet barn/förälder. Hon menar att den rosa färgen skulle kunna fungera 

som en ingång till eller en diskussion om hur vissa föräldrar förhandlar kring, markerar 

och tar avstånd från olika innebörder av genus och jämställdhet. Hon menar att de flesta 

flickföräldrarna är skeptiska till att klä sina barn i rosa för att de finner färgen 

fastlåsande och förtryckande och pojkföräldrarna för att de är rädda att sonen ska 

uppfattas som en flicka.64 Detta ger enligt Ambjörnsson upphov till att bibehålla de 

rådande könsmönstren gällande pojkar men även flickor. Detta eftersom flickor likt 

pojkar avstår från den rosa färgen. Vilket gör att flickföräldrarna ger vika för den 

manliga normen.65 Detta är enligt mig ett bra exempel på hur människor reagerar på 

genus men ändå inte reflekterar kring genus. 

                                                 
63 Ambjörnsson, Rosa den farliga färgen, s29 
64 Ambjörnsson, Rosa den farliga färgen, s32 
65 Ambjörnsson, Rosa den farliga färgen, s36 
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2. Yvonne Hirdman har kommit fram med intressanta och användbara modeller rörande 

kvinnan i historien. Hirdman menar att det finns tre modeller för hur kvinnan beskrivits 

genom historien. Den första handlar om ”man vs icke-man”, med det menar Hirdman att 

kvinnan inte anses vara närvarande.66 Den andra modellen är ”man vs en ofullständig 

man”, där kvinnan kan ses som en misslyckad, något sämre version av mannen.67 Hon 

betraktas helt enkelt som en ”lite mindre mänsklig variant av människa”.68 Detta kan 

exempelvis liknas vid berättelsen om hur Gud skapade kvinnan av mannens revben. Den 

sista modellen Hirdman lokaliserar historiskt är ”man vs kvinna”. Med detta åsyftar 

Hirdman kvinnan och mannen som två olika människosorter, vilka bygger på motsatspar, 

kontraster och dikotomier.69  Enligt Hirdman har dessa modeller existerat parallellt 

genom historien. I vissa tider har någon varit mer dominerande än de andra, i andra tider 

har de flutit samman till en och samma variant.70 Poängen med dessa modeller är enligt 

Hirdman att se hur det oberoende av tid alltid varit det feminina som dragit det kortaste 

strået. Det är även detta som ligger till grund för hennes teori om genuskontraktet. 

 

 

3. En forskning som jag vill uppmärksamma är en omfattande utredning av könsstrukturerna 

i Sverige genomförd av Statens Offentliga Utredningar, SOU.71 Undersöknings syfte var 

att få en samlad bild av hur ekonomisk makt och ekonomiska resurser fördelade sig 

mellan män och kvinnor.72 Resultatet blev att Sverige inte var jämställd eftersom det 

framgick att kvinnor diskrimineras inom arbetslivet. Orsaken ansågs vara att kön gick 

före kompetens.73 Dessa mönster kunde man också se i andra studier (exempelvis löner) 

av SOU.74 

                                                 
66 Ambjörnsson, Rosa den farliga färgen, s33 
67 Ambjörnsson, Rosa den farliga färgen, s33 
68 Ambjörnsson, Rosa den farliga färgen, s33 
69 Ambjörnsson, Rosa den farliga färgen, s33 
70 Ambjörnsson, Rosa den farliga färgen, s33 
71 Statens offentliga utredningar, Ty makten är din 
72 Ambjörnsson, Rosa den farliga färgen, s22-23 
73 Ambjörnsson, Rosa den farliga färgen, s22-23 
74  SOU 2004:43, SOU 2004:70 och SOU 2004:115 
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4. Björn Nilsson, psykolog vid Göteborgs universitet och Anna-Karin Waldemarsson, 

adjunkt i pedagogik, har bedrivit en intressant forskning där de menar att den traditionella 

forskningen avslöjats som könsdiskriminerande.75 Exempelvis vill de belysa 

litteraturvetenskapen, närmare bestämt europeisk litteratur under 1800-talet, där de menar 

att man med en enkel sammanräkning kommer att se att nio av tio författare är män.76 

Detta trots att kvinnoforskare tydligt kan påvisa att det fanns långt fler betydande 

kvinnliga författare under 1800-talet än vad de traditionella översikterna visar.77 

 

5. Helena Josefson, filosofie magister i statsvetenskap, har i hennes bok Genus – hur 

påverkar det dig, påvisat en för mig mycket intressant forskning. Denna forskning har 

som utgångspunkt studerat skillnader mellan män och kvinnor och funnit att skillnaderna 

i beteenden, uppfattningar och förmågor är mycket större inom det egna könet än mellan 

könen.78 Detta resulterar därför i att de är de sociala och kulturella förväntningar som 

finns på dig som tjej eller kille som framför allt är avgörande för de skillnader som finns 

mellan könen.79 

 

6. Enligt Maria Hedlin är det en vanlig vardagsuppfattning att jämställdheten är uppnådd i 

Sverige, att makt och status är jämt fördelat mellan män och kvinnor.80 Vissa hävdar 

också att kvinnor och män har olika områden som de dominerar, men att detta skulle vara 

något som i stort jämnar ut sig.81 Trots detta har forskarna kunnat konstatera att när män 

som grupp jämförs med kvinnor som grupp är det fortfarande män som grupp som har 

mer makt och det som räknas som manligt har högre status.82 (Dock finns det skillnader 

inom grupperna) Man har också kunnat konstatera att det inom både politiken och 

forskningen finns en utbred myt att moderna par numera förhandlar om hur vardagens 

bestyr ska skötas83 Detta trots att man i studier kunnat påvisa att mycket av det dagliga 

samspelet fortfarande styrs av traditioner och rutiner.84 Forskare menar att många av de 

rutiner som utvecklas i parförhållandet bygger på oreflekterade föreställningar om 

                                                 
75 Nilsson, Kommunikation- Samspel mellan människor, s111 
76 Nilsson, Kommunikation- Samspel mellan människor, s111 
77 Nilsson, Kommunikation- Samspel mellan människor, s112 
78 Josefson, Genus – Hur påverkar det mig, s6 
79 Josefson, Genus – Hur påverkar det mig, s6 
80 Hedlin, Lilla genushäftet 2,0, s12 
81 Hedlin, Lilla genushäftet 2,0, s12 
82 Hedlin, Lilla genushäftet 2,0, s12 
83 Hedlin, Lilla genushäftet 2,0, s14 
84 Hedlin, Lilla genushäftet 2,0, s14 
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manligt och kvinnligt.85 Även par som sa sig vara jämställda kunde i praktiken leva enligt 

traditionella könsmönster. Detta med förklaringen, det bara blev så.  

 

Det bör här påpekas att detta ligger till grund för det Haavind menar med relativ 

underordning. 

 

7. Connell lyfter i sin bok Om genus fram etnografen Barrie Thornes arbete (Gender Play, 

1993) om genus. När Thorne inledde sitt arbete brukade barn inte inkluderas i 

genusfördelningen.86 Detta för att man antog att de ”socialiserades” in i sina genusroller 

genom en överföring från vuxenvärlden. Den allmänna uppfattningen var att det fanns två 

könsroller, en manlig och en kvinnlig, och att barnen sedan invigdes i den rätta rollens 

normer och förväntningar utifrån sitt kön.87 Det Thorne gjorde var att hon lyckades se 

bortom dessa mönster/modeller och i och med detta insåg hur mycket dessa gör 

betraktaren inställd på att leta efter skillnader.88 Hon började därför att rikta sin 

uppmärksamhet mot tillfällen då flickor och pojkar var tillsammans i skolan och därmed 

betrakta genusskillnaderna som situationella.89 Det Thorne kom fram till var att det var 

uppenbart att pojkar och flickor inte var permanent separerade, inte heller spelade de 

några permanenta, motsatta könsroller.90 

 

8. Som avslutning tänker jag ta upp psykologerna Eleanor Maccoby och Carol Jacklins 

forskning. Enligt de belägg som de anför är det inte sant att flickor är mer sociala, 

lättpåverkade eller har sämre självförtroende än pojkar.91 De anser inte heller att flickor 

skulle ha lättare för att lära sig saker utantill medan pojkar skulle vara bättre på 

avancerade kognitiva processer samt mer analyserande, utan de anser att alla dessa 

uppfattningar är myter. Det som gör deras forskning intressant är att deras slutsatser 

möter mycket misstro.92 Detta beror på att de inom populärpsykologin tycks vara djupt 

övertygade om att det finns stora skillnader mellan könen.93 Maccoby och Jacklin menar 

visserligen att det fanns ett litet antal egenskaper där könsskillnader verkligen exciterade 

                                                 
85 Hedlin, Lilla genushäftet 2,0, s14 
86 Connell, Om genus, s27 
87 Connell, Om genus, s27 
88 Connell, Om genus, s27 
89 Connell, Om genus, s27 
90 Connell, Om genus, s27 
91 Connell, Om genus, s88 
92 Connell, Om genus, s88 
93 Connell, Om genus, s88 
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men att det, i det stora hela, inte fanns några egentliga könsskillnader.94 Trots detta var 

det just resultaten om de små skillnaderna, och inte de mer omfattande ”ingen-skillnad-

resultaten”, som hamnade i faktaböckerna, och debatterades av de flesta skribenterna. 

 

                                                 
94 Connell, Om genus, s89 
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2. Genus genom historien 
 

Visst är vi alla människor. Men i många fall blir vi behandlade på olika sätt på grund av 

vårt kön. Män och kvinnor blir ofta bemötta och bedömda utifrån olika förväntningar och 

oskrivna regler.95 

 

För att få en tydligare bild utav genus bör genus uppkomst och bakgrund belysas. Jag 

tänker därför under denna rubrik kort presentera viktiga händelser gällande genus i 

historien. 

 

I historiens linda levde vi människor i jakt och samlarsamhällen. Dessa samhällen var 

bestående av grupper av människor som spreds till nya och oförutsägbara miljöer där 

det ofta var dålig tillgång på mat och där systematisk kombination av jakt över stora 

ytor och lokalt samlande var en effektiv lösning.96 I dessa samhällen var det ofta 

männen som jagade och kvinnor som samlade. Hypotesen är att en genusstrukturerad 

arbetsdelning blev en form av anpassning – social, inte genetisk.97 Denna genusstruktur 

har genom historien greppat sig fast i olika former och blivit en osynlig men ändå tydlig 

gränsdragning mellan kvinnor och män. Men under mitten av 1900-talet skulle stora 

förändringar avseende genus ske. 

 

Den kulturella situationen under 1960-talet förde med sig kvinnliga radikala rörelser 

som gav kvinnornas frihetsrörelse sprängkraft.98 Kvinnorörelsen inställning till genus 

betonade kvinnor som en förtryckt grupp eller en ”könsklass”.99 Detta eftersom den 

karaktäristiska synen inom kvinnornas frihetsrörelse byggde på en kategorisk teori och 

makt.100 Termen patriarkat blev en benämning på manliga maktsystem och förtryck av 

kvinnor.  Detta ledde också till att många kvinnor började ifrågasätta det rimliga i att 

kvinnor var osynliga inom den etablerade vetenskapen.101 De upptäckte också att 

mycket av den forskning som producerades sades handla om människan när det i själva 

                                                 
95 Hedlin, Jämställdhet, s7 
96 Connell, Om genus, s121 
97 Connell, Om genus, s121 
98 Connell, Om genus, s58 
99 Connell, Om genus, s58 
100 Connell, Om genus, s58 
101 Hedlin, Jämställdhet, s44 
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verket handlade om mannen.102 Detta kunde man tydligt se inom ämnet historia där man 

exempelvis ofta studerade hur livet gestaltade sig för män inom olika områden eller 

under en viss tid. Ändå påstods resultaten gälla för människor i allmänhet. Detta trots att 

förhållandena och levnadsvillkoren för kvinnor varit helt annorlunda.103  

 

I och med detta kom ifrågasättandet av genus igång på allvar. Women´s studies vid 

amerikanska universitetet kom igång under 60-talet och kvinnoforskningen i Sverige 

under 70-talet.104 Även det välbekanta begreppet könsroller radikaliserades under 70-

talet och blev nu ett fungerade samlingsnamn för den sociala kontroll som hämmade 

kvinnorna.105 I slutet av 1970-talet hade den nya feminismen etablerat en stark kulturell 

närvaro viket också ledde till en organisatorisk närvaro i statliga institutioner och på 

universiteten.106 Detta ledde också till att forskningsgrenar och genrer av feministiskt 

inspirerade forskningsrapporter började komma ut.107 Bland annat den banbrytande 

australiska rapporten Girls, school and society (1975) och den mycket avancerade 

brittiska studien Closing the Gender Gap av sociologi professorn Madeleine Arnot och 

hennes kollegor.(1999) 

 

Även begreppen börjar nu att utvecklas. Under 1980-talet introducerades uttrycket 

genus i den akademiska miljön.108 Detta genom Yvonne Hirdman, professor i historia 

vid Stockholm universitet. Hon menade att genus ska benämna den alltmer 

komplicerade kunskapen vi har om manligt och kvinnligt och vår allt större förståelse 

av hur manligt och kvinnligt görs.109 Vid millennieskiftet omvandlades även begreppet 

kvinnostudier till genusstudier. 

                                                 
102 Hedlin, Jämställdhet, s44 
103 Hedlin, Jämställdhet, s44 
104 Hedlin, Jämställdhet, s44 
105 Connell, Om genus, s59 
106 Connell, Om genus, s60 
107 Connell, Om genus, s61 
108 Alnebratt, Meningen med genusforskning så som den framträder i forskningspolitiska texter 1970-

2000, s72 
109 Alnebratt, Meningen med genusforskning så som den framträder i forskningspolitiska texter 1970-

2000, s72 
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3. Begreppsförklaring 
 

”Det finns män som är lika mycket kvinnor som sina mödrar och kvinnor som är lika 

mycket män som sina fäder; ty själen har inget kön” 110 

 

Detta talesätt myntades av Drottning Kristina och är för mig ett väldigt talande citat, 

dels på grund av Kristinas egna komplexa könsidentitet men också för att det belyser 

genus. 

 

Genus är inget lätt begrepp, inte heller har det varit lätt att förstå genom historien. Detta 

avsnitt kommer därför att ha som syfte att bena ut begreppet samt begrepp som relaterar 

till genus så som jämställdhet.  

 

3.1 Genus 

 

Genus betecknar det sociala och kulturella kön en människa formas till, och ett 

genusperspektiv lyfter fram idéer och föreställningar om manligt och kvinnligt.111  

 

Detta är den enkla förklaringen till vad genus innebär. Men för att verkligen förstå 

genus måste man gå djupare än så.  

 

Enligt Hedlin är genus ett svårtolkat begrepp. Hon menar att det inte är ovanligt att 

studenter förväxlar genus med sin vardagskunskap om kön. Men eftersom en 

genusteoretisk förståelse av kön är någonting helt annat än den vardagliga 

könsförståelsen så leder detta till missförstånd.112 

 

Att kön och genus kan misstolkas är dock inte det enda bekymret. Även inom 

forskningen kan man stöta på tveksamheter rörande begreppet genus. För att 

exemplifiera detta vill jag övergå till engelskans motsvarighet som är gender. 

 

                                                 
110 Josefson, Genus – hur påverkar det dig, s84 
111 Connell, Om genus, s43 
112 Hedlin, Lilla genushäftet 2,0, s4 
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Historikern Joan Scott är en av dem som påvisat komplexiteten med genusbegreppet. 

Hon har nämligen lagt fram fem punkter som alla försöker förklara begreppet gender. 

Ett annat exempel är kulturantropologen Gayle Rubins som likställde ordet gender med 

sex. Detta ledde till stor förvirring eftersom gender syftar på socialt kön och sex på 

biologiskt kön. Efter att detta uppmärksammats valde Rubins att omdefiniera gender 

och påpeka hans felaktighet att likställa gender med sex.113 Även Yvonne Hirdman har 

problematiserat gender. Detta då begreppet gender stod för kön och könsroller. Hirdman 

ansåg att dessa begrepp inte gav en tillräckligt tydlig bild utav vad som menades med 

gender. Hon menade även att svenskans översättning, kön och könsroller, till slut blev 

så otydliga begrepp så att de sågs som slaskhinkar där man kunde kasta in lite vad som 

helst.114 Hirdman föreslog därför att begreppet genus vore en bättre översättning till 

ordet gender eftersom genus har som syfte att belysa den alltmer komplicerade kunskap 

vi har om manligt och kvinnligt och hur de skapas/görs.115 Detta gjorde också att 

begreppet gender blev mer komplext och därmed höjdes över vardagsnivån.116 

 

Genus betecknar, som tidigare nämnt, socialt konstruerat kön där det finns vissa 

föreställningar om manligt och kvinnligt. Dessa föreställningar är tidsbundna vilket 

innebär att de inte bara är någonting som existerar utan också är någonting som händer, 

någonting som kan tas bort, ändras eller tonas ner.117 Genus betraktas också som en 

social struktur och ett system som formar vårt inre psykiska liv och ser till att vårt inre 

är anpassat till vidare sociala och ekonomiska sammanhang, vilket förklarar varför 

dessa föreställningar är seglivade.118 För att tydliggöra, genus är en social konstruktion, 

inte ett uttryck för biologi.119 

.  

Eftersom genus handlar om föreställningar som knyts till kvinnligt och manligt bör även 

egenskaperna för manligt och kvinnligt lyftas fram.120  

 

 

                                                 
113 Hirdman, Genus i historisk forskning, s147-148 
114 Hirdman, Genus i historisk forskning, s148 
115 Hirdman, Genus i historisk forskning, s149 
116 Hedlin, Lilla genushäftet 2,0, s15 
117 Connell, Om genus, s30 
118 Gemzöe, Feminism, s83 
119 Connell, Om genus, s24  
120 Hedlin, Lilla genushäftet 2,0, s16 
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Kvinnliga Manliga 

Omvårdande Försörjande 

Lättpåverkade Analytiska 

Pratsamma Tystlåtna 

Känslosamma Aggressiva 

Intuitiva Rationella 

Sexuellt lojala Promiskuösa 

 

Utifrån dessa begrepp kan man tydligt se hur kvinnligt och manligt isärhålls (dikotomi) 

och ses som motsatspar.121 I kulturer där man anser att ovan nämnda egenskaper hör 

hemma med ovan nämnda kön slår man också fast att vissa roller och arbeten är mer 

lämpliga för kvinnor än för män och vice versa.122 När så den typen av arbeten som är 

lämpliga för kvinnor ger mindre i lönekuvertet och mindre status än de som är lämpliga 

för män, så har de kulturella föreställningarna bidragit till att upprätthålla en viss 

maktordning mellan könen.123 Detta leder in på genus andra område. Nämligen att 

studera maktaspekten.124   

 

Med detta sagt kan man tydligt se kopplingen till Hirdmans genuskontrakt som byggs 

upp på dikotomi, isärhållning, och hierarki, manlig norm och status. 

 

 

3.2 Jämställdhet 
 

Jämställdhet är ett begrepp som är nära relaterat till genus. Begreppet jämställdhet 

introducerades under sent 1960-tal och fick då en stark genomslagskraft.125 Detta 

eftersom ordet ansågs vara klassöverbyggande samt lite lagom ofarligt.126 Jämställdhet 

associerades med något annat än jämlikhet, då begreppet jämställdhet syftade till att 

könen skulle stå bredvid varandra istället för att anses som lika.127 För att förtydliga 

                                                 
121 Connell, Om genus, s86 
122 Gemzöe, Feminism, s82 
123 Gemzöe, Feminism, s82 
124 Hedlin, Lilla genushäftet 2,0, s16 
125 Ambjörnsson, Rosa den farliga färgen, s36 
126 Ambjörnsson, Rosa den farliga färgen, s 36 
127 Ambjörnsson, Rosa den farliga färgen, s 36 
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detta kan jämlikhet ses som att vi människor, oavsett kön, religion, hudfärg är jämlika. 

Jämställdhet syftar istället på könsskillnader, könsstrukturer, fördelning och villkor.128 

 

Det är inte bara relevant att studera hur jämställdhet skiljer sig från jämlikhet. Det är 

även relevant att uppmärksamma hur jämställdhet skapas. Detta genom att se den som 

biologisk eller ej. 

 

Den franska psykoanalytikern och filosofen Luce Irigaray menar att jämställdhet först 

uppstår när man inser att kvinnor och män är fundamentalt olika. Det är inte förens man 

inser att socialt kön är biologiskt grundat och att detta måste innebära särbehandling, 

olika rättigheter och skyldigheter, som de båda könen att ha uppnått egentlig 

jämställdhet.129 

 

Sandra Hardings skiljer sig ifrån Irigaray genom att inte stödja på biologin. Hardings 

menar att det inte är kvinnans biologiska kön som är orsaken till att kvinnor upplever 

världen annorlunda, utan för att de har andra livsomständigheter. Därför menar Sandra 

Hardings inte heller att den kunskap som kan utvecklas utifrån den feministiska 

ståndpunkten bara skulle vara giltig för kvinnor, utan vara allmängiltig.130  

 

Eftersom jag tidigare nämn att jag inte sympatiserar med särartsfeminism så bör det 

påpekas att jag inte sympatiserar med Irigarays åsikt i detta fall. (eftersom hon är 

särartsfeminist) Detta leder till att jag utgår från Hardings när jag vidare talar om 

jämställdhet. 

 

 

 

                                                 
128 Connell, Om genus, s12, 22 
129 Hedlin, Jämställdhet, s116 
130 Hedlin, Jämställdhet, s119 
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3.3 Den patriarkala strukturen 

 

I detta arbete ser jag det som en nödvändighet att lyfta fram den patriarkala strukturen 

som synligt, men även osynligt finns i samhället och därmed påverkar vår syn på genus 

och könen. 

Inom samhällsteorin har man försökt fånga hur starkt fastlagda relationsmönstren är 

genom att använda begreppet struktur. Relationer människor emellan skulle inte ha någon 

större betydelse om de var obeständiga och flyktiga. Det är de varaktiga eller vidsträckta 

mönstren för sociala relationer som inom samhällsteorin kallas för ”strukturer”.131 

 

Detta menar Connell när han i sin bok Om genus talar om just strukturer. I denna 

bemärkelse menar också Connell att ett samhälles genusarrangemang är en social 

struktur.132 För att en struktur ska räknas som patriarkal bör de i religiösa, politiska och 

vardagliga praktiker finnas en tydlig auktoritär ställning för män, över kvinnor.133 I en 

starkt patriarkalisk genusordning menar Connell att kvinnor kanske nekas utbildning 

och personlig frihet, medan män nekas känslomässiga band till sina barn.134 

 

För att tydliggöra den patriarkala strukturen i Sverige har jag valt att lyfta fram 

regeringsförslaget om positiv särbehandling av kvinnor från 1995. Detta förslag lades 

fram av den socialdemokratiska regeringen och innebar att kvinnor skulle få företräde 

till tjänster inom universiteten.135 Eftersom män var kraftigt överrepresenterade ansåg 

man att kvotering skulle bidra till en mer jämställd fördelning. Det som gör detta förslag 

så intressant att lyfta i detta arbete är att förslaget vållade en häftig debatt i riksdagen, 

massmedia och mellan människor, och blev också hårt kritiserat. Enligt Björk så finns 

det främst två grundläggande orsaker till att regeringens förslag blev så hårt kritiserat. 

Det ena var att vår politiska demokrati vilar på en princip där rättigheter knyts till den 

enskilda medborgaren som individ.136 Det andra är att denna politiska demokrati 

samtidigt är ett patriarkat, där män som grupp har vissa fördelar gentemot kvinnor som 

grupp.137  

                                                 
131 Connell, Om genus, s103 
132 Connell, Om genus, s103 
133 Connell, Om genus, s103 
134 Connell, Om genus, s103 
135 Björk, Under det rosa täcket, s156 
136 Björk, Under det rosa täcket, s157 
137 Björk, Under det rosa täcket, s157 
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När vi i samhället ser individer utgår vi inte från individens kön. Detta resulterar i att vi 

inte ser den orättvisa könsfördelningen mellan män och kvinnor inom olika yrken. Detta 

är något som gynnar mannen eftersom män inte synliggörs som grupp och därmed 

obemärkt kan fortsätta att dominera de höga posterna på arbetsmarknaden. När man då, 

som i regeringens förslag, vill synliggöra könen måste mannen återigen träda fram och 

bli synlig.138 För att tydliggöra detta skulle man kunna säga att om män sågs som 

individer så skulle vi inte reagera över att 90 av 100 professorer var män. Vi skulle bara 

se 100 professorer, vilket gynnar mannen. Vid ett synliggörande av den manliga 

överrepresentationen med kvotering som följd blir resultatet att männen behöver lämna 

ifrån sig en viss % av sin ställning men också indirekt makt till fördel för kvinnorna. 

 

Men för att se detta ur ett helhetsperspektiv bör man också titta på varför det är viktigt 

att kvotera in kvinnor. Varför spelar det egentligen någon roll om män är 

överrepresenterade? Varför kan vi inte bara se varandra som individer? Svaret på detta 

ligger i Björks andra orsaksförklaring, nämligen att vi lever i ett patriarkat där män har 

fördelar jämfört med kvinnor och där män väljer män framför kvinnor, så kallat 

homosocialt beteende.  

 

Om man utgår från detta perspektiv kan man tydligt se att kvoteringens syfte inte är att 

hjälpa in kvinnor som inte är tillräckligt kompetenta utan snarare att lyfta fram 

kompetenta kvinnor i positioner de annars aldrig skulle få på grund av patriarkatet. Med 

denna vetskap kan man tydligt se att så länge män och kvinnor inte lever efter samma 

premisser och förutsättningar kan heller inte individualiseringen av människor bli ett 

sätt att se jämställdhet.139 

 

För att återgå till regeringens förslag så kunde man på ett liknande vis se hur frågan om 

kvotering gick från att handla om kvinnans rättigheter till att indirekt handla om hur den 

manliga hierarkin hotades.140 

 

Enligt Björk kan detta ses som olika paragrafer i det patriarkala kontraktet, men för att 

detta kontrakt ska kunna gälla i en demokrati krävs ytterligare något, nämligen att 

                                                 
138 Björk, Under det rosa täcket, s166 
139 Björk, Under det rosa täcket, s163-169 
140 Björk, Under det rosa täcket, s166 
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kvinnors underordning såväl på det privata som på det politiska planet inte ses som ett 

förtryck, utan som ett resultat av privata val, som ett utryck för en frivillig vald 

position.141 

 

Detta kan liknas med den tidigare nämnda studien om hur män och kvinnor, ofta 

omedvetet, anser att kvinnan är bäst lämpad för att vara hemma med barnet oavsett 

situation. 

 

Enligt Björk finns det bara en sak som kan upplösa dessa könskonstruktioner. Detta är 

synliggöra könen som politiska och psykologiska konstruktioner, som vilar på kvinnors 

relativa underordning under män, och inte som naturliga identiteter.142 

                                                 
141 Björk, Under det rosa täcket, s170 
142 Björk, Under det rosa täcket, s163.169 
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4. Genus och skolan  
 

Skolan är en viktig aktör i utvecklingen av demokrati, jämställdhet, tolerans och respekt 

för mänskliga rättigheter. I läroplaner och kursplaner beskrivs den värdegrund som 

skolan ska förmedla och som alla som arbetar i skolan ska levandegöra. Det är av vikt 

att man inom skolan för en diskussion om innehållet i de läroböcker som används och 

reflekterar över hur dessa stödjer skolans uppdrag. Läroböckernas behandling av 

ämnena och kunskapsområdena får inte strida mot skrivningar i läroplanerna och 

relevanta kursplaner.143 

 

 

Under denna rubrik kommer jag att synliggöra läroplanen, ämnesplanen för historia, 

kursplanen för Historia 1b samt läromedel i Lpo 94 och GY11. Jag kommer också att 

synliggöra den pågående debatten rörande skolans läromedel inom historieämnet. 

 

 

4.1 Läroplanen 

 

I läroplanen för gymnasiet (2011) står följande: 

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

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 

utbildningen ska gestalta och förmedla.144 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, 

ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.145 

 

 

I läroplanen kan man finna begreppet jämställdhet som jag tidigare nämnt syftade på 

könsskillnader, könsstrukturer, fördelning och villkor. Detta tydliggör att skillnader och 

hierarkier mellan kön inte tolereras i skolan. Detta är i sig en väldigt viktig aspekt, men 

för att uppnå en fullständig jämställdhet borde genus som begrepp även ha omnämnts. 

                                                 
143 Hedlin, Lilla genushäftet 2,0, s6 
144 Skolverket, Läroplan, s5 
145 Skolverket, Läroplan, s5 
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Detta eftersom genus, till skillnad från jämställdhet, syftar på de socialt konstruerade 

könet och våra föreställningar om manligt och kvinnligt. Genus är för mig ett viktigt 

begrepp eftersom det är just genus som synliggör de föreställningar som ligger till grund 

för dessa strukturer och hierarkier. Att därför utesluta genus i läroplanen är att indirekt 

inte ge skolan en ärlig chans att faktiskt upprätthålla jämställdheten. 

 

Vidare kan man utläsa följande: 

[…]Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster.146  

 

Att motverka traditionella könsmönster kan inte göras med endast begreppet 

jämställdhet som verktyg.  Detta är ännu en anledning till varför begreppet genus bör 

vara en naturlig del av skolans läroplan. 

 

(ta med i resultat/analys att det därför inte är konstigt att det är svårt att upplösa de 

traditionella könsmönstren då genus inte finns med som begrepp) 

 

 

4.2 Ämnesplan och kursplan 
 

Enligt läroplanen är historia både ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som 

behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid.147 

Under denna rubrik kommer jag därför att presentera och granska ämnesplanen i 

historia på gymnasiet. (GY11) Jag kommer även att titta närmare på kursplanen för 

Historia 1b vilket motsvarar Historia 100 poäng. 

Ämnets syfte  

Jag har här valt att lyfta fram vissa delar ur ämnesplanen som behandlar jämställdhet 

eller genus på ett eller annat vis. För att tydliggöra detta har jag även valt att stryka 

under dessa. 

                                                 
146 Hedlin, Lilla genushäftet 2,0, s11 
147 Skolverket, Läroplan, s66 
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Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av olika tiders levnadsvillkor och 

förklara människors roller i samhällsförändringar. Undervisningen ska bidra till insikt i att 

varje tids människor ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar. Undervisningen 

ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av och värdera hur olika människor 

och grupper i tid och rum har använt historia, samt möjlighet att reflektera över 

kulturarvets betydelse för identitets- och verklighetsuppfattning.148 

 

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

följande: 

1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån 

olika tolkningar och perspektiv. 

2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge 

perspektiv på framtiden. 

3. Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, 

utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika 

perspektiv. 

4. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder 

och presentera resultatet med varierande uttrycksformer. 

5. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika 

sammanhang och under olika tidsperioder.149 

Ingenstans i texten tydliggörs vikten av att studera jämställdhet eller genus. Det finns 

dock rader som dolt kan tydas som försök till jämställdhet- och genustänkande. Dessa är 

levnadsvillkor, roller samt identitetsuppfattning. Under rubriken, Undervisning i ämnet 

historia ska ge eleverna förutsättning att utveckla följande, kan man inte under något 

mål tyda jämställdhet- och/eller genusarbete. Kanske bör en 6:e punkt upprättas? 

Vidare tänker jag se över kursplanen för Historia 1b. Även här har jag valt att stryka 

under jämställdhets- och/eller genus relaterade områden. 

 

                                                 
148 Skolverket, Läroplan, s66 

149 Skolverket, Läroplan, s 66-67 
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Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:  

 Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, 

forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. 

Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska 

förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes 

i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon 

utomeuropeisk kultur. 

 Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt 

samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, 

fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga 

rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat 

resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och 

olika historiska förklaringar till dem. 

 Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska 

förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel 

befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors 

värde, på makt och på könsmönster. 

 Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella 

förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. 

Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och 

sexualitet. 

 Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska 

kriterier och metoder. 

 Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen 

av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma 

kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter.150 

Till skillnad från ämnesplanen i historia kan man ändå under centralt innehåll för 

historia 1b se genus- och jämställdhets relaterade områden. Detta är ett steg i rätt 

riktning men för att få en helhetsbild av historieämnet bör även läromedlen granskas lite 

närmare. 

                                                 
150 Skolverket, Kursplan 
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4.3 Läromedel  
 

För en historielev är genusstudier en viktig del av utbildningen. Detta eftersom kvinnor 

”varit” en förtryckt grupp men också för att skapa en helhetsbild av historien där den 

andra halvan av mänskligheten synliggörs. Genusstudier ger även eleverna en möjlighet 

till att förstå hur genus och könsmönster sätt ut historiskt samt hur de påverkas oss idag.  

 

Under denna rubrik kommer jag därför att synliggöra genus- och 

jämställdhetsperspektivet i läromedlen i historia samt belysa kvinnans plats och roll i 

dessa böcker. Inledningsvis kommer jag dock kort belysa den övergripande 

problematiken med kvinnan i historieböckerna. 

 

Den som fångats av titeln Franska revolutionens kvinnor, skriven av Adolf Hedins blir 

enligt Hirdman ganska besviken eftersom denna bok inte alls handlar om kvinnorna. 

Boken belyser istället den franska revolutionens män i ett nytt perspektiv.151 Detta 

eftersom männen lyfts fram som man till hustrun, bror till systern, älskaren till 

älskarinnorna. På samma sätt, menar Hirdman, att kvinnor användes i 

historieskrivningen och det var på det villkoret de fick vara med.152 Vidare menar 

kvinnohistorikern Marie Louise Janssen-Jurreit att kvinnors rättigheter endast tilldelats 

dem eller att kungligheter bara varit passiva redskap. Detta gör enligt Janssen-Jurreit att 

kvinnornas historia snarare ses som en parallellhistoria till mannens/människans historia 

än en del av den.153 En orsak till detta var att världens sågs och tolkades av män för män 

med män.154 Vilket också är anledningen att ”his”tory är människans historia. Ett 

exempel på detta är enligt Hirdman den allmänna rösträtten som infördes i Sverige 

1909. Men den ”allmänna” rösträtten innebar att endast män fick rösta. Kvinnorna fick 

inte delta förens 1919/1921.155 

 

 

 

                                                 
151 Hirdman, Kvinnohistoria, s9 
152 Hirdman, Kvinnohistoria, s9 
153 Hirdman, Kvinnohistoria, s11-13 
154 Hirdman, Kvinnohistoria, s11-13 
155 Hirdman, Kvinnohistoria, s11-13 
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För att nu återgå till läromedlen kommer jag att belysa en läromedelsgranskning på 

uppdrag av DEJA från 2008. Granskningen tar bland annat upp läromedel inom historia 

för gymnasiet i Lpo94. 

 

I förordet står följande:  

 
DEJA – Delegationen för jämställdhet i skolan (U 2008:08) har bland annat till uppgift att 

lyfta fram kunskap om jämställdhet och genus i skolan.  Vilken bild av kvinnor och män får 

dagens skolelever genom sina historieböcker?156 

 

Den frågan har Ann-Sofie Ohlander, professor emeritus i historia, behandlat efter ett 

uppdrag från delegationen.  

Enligt Ohlander är det en nedslående bild som ges i rapporten. I vissa av böckerna 

förmedlas bilden av de historiska epokerna som en värld där det knappast verkar ha 

förekommit kvinnor över huvud taget. De böcker som Ohlander valde att granska var 

böckerna Människan genom tiderna från 2003 (A-kurs) samt Alla tiders historia från 

1996 (A-kurs). 

 

 Här nedan följer hennes resultat: 

 

Huvudresultatet är att kvinnor ägnas minimal uppmärksamhet och utrymme i 

läroböckerna. Kvinnor tas upp i särskilda avsnitt, som gör intryck av att vara sent infogade 

i texten. Manliga perspektiv och synsätt dominerar, ofta också när texten handlar om 

kvinnor. I tre av böckerna finns skrivsätt och kommentarer som måste ses som sexistiska.  

Jämställdhetsbegreppet används sparsamt och på något undantag när som synonymt med 

bättre förhållanden för kvinnor. Analyser av hur kvinnors och mäns samhälleliga ställning 

och förhållande till varandra uppfattas och beskrivs i de historiska källorna saknas. 

Tvärtemot vad man kunde vänta sig minskar antalet kvinnor som nämns i texterna ju längre 

fram man kommer i tiden. I två av böckerna finns i huvudtexterna inga namngivna kvinnor 

efter 1600-talet respektive efter år 1720. Detta innebär att kvinnors historia knappast 

behandlas, och att ekonomiska, kulturella och politiska samhällsområden får en otillräcklig 

och skev belysning.  Bristerna i läroböckerna ur ett jämställdhetsperspektiv framstår som 

anmärkningsvärda mot bakgrund av läroplanernas och kursplanernas mål.157 

 

                                                 
156 Ohlander, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia, s4 
157 Ohlander, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia, s7 
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I siffror kan det se ut på följande sätt: 

 

I gymnasieboken Människan genom tiderna ägnas cirka 14 sidor av bokens 351 sidor åt 

kvinnor; detta innefattar såväl avsnitt med kvinnor i rubriken, som det utrymme kvinnor 

ägnas i den allmänna texten. Det skulle givetvis inte behöva betyda att återstoden skulle 

handla om enbart män. En noggrannare granskning visar dock att bokens övriga innehåll 

till övervägande del inte behandlar människor (kvinnor och män) utan att det just rör sig 

om män, tydliggjort genom pronomina, beteckningar, titlar och namn.158 

 

Gymnasieboken Alla tiders historia ägnar 13–14 sidor av 375 åt kvinnor. De övriga 

sidorna ägnas också här i övervägande grad åt manliga aktörer och mäns förhållanden, 

namngivna eller som kategori.159 

 

Med andra ord ägnar gymnasieboken Människan i historien 3,9 % av utrymmet till 

kvinnorna. En liknande siffra kan uppmätas i boken Alla tiders historia där siffran är 

 3,7 %. 

 

Som avslutning reflekterar Ohlander kring vilka effekter detta får på eleverna.  

 

Hur påverkas skolelever, flickor och pojkar, av att få historien presenterad som en aldrig 

ifrågasatt eller diskuterad manlig angelägenhet med traditionella manliga perspektiv, en 

historia där det ibland knappast verkar ha funnits några kvinnor? En historia som 

dessutom i tre av de böcker som här behandlats har inslag som måste betecknas som 

sexistiska och förnedrande. Vi har idag en återkommande diskussion om självdestruktiva 

drag och handlingar hos framför allt flickor. Historieundervisningen, om den följer de 

läromedel som här granskats, kan knappast bidra till att ge flickor positiva självbilder eller 

kvinnliga förebilder i historien. Det är snarare tvärtom. Och pojkar möter ett snävt 

mansideal, som riskerar att låsa dem i en begränsande och till sin innebörd negativ bild av 

sig själva och omvärlden.160 

 

För mig är detta väldigt talande. Läromedlen fyller en viktig funktion för elevers 

uppfattning om manligt och kvinnligt och jämställdhet och genus bör därför vara en 

naturlig del i historieundervisningen på gymnasiet.  

 

                                                 
158 Ohlander, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia, s67 
159 Ohlander, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia, s67 
160 Ohlander, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia, s73 
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Några år har nu gått från att detta skrevs samt att en ny gymnasieskola har upprättas, 

nämligen GY11. Det är därför viktigt att, i alla fall kort, se över om dessa problem har 

beaktats samt på vilket vis. Jag har därför valt ut att studera (kort) läroboken Den lilla 

människan och de stora sammanhangen som är en Historia 1b bok (100p, motsvarande 

A i Lpo94) från 2012. 

 

I denna bok kan man tydligt se hur man tagit fasta på problemet kring att kvinnan stängs 

ute. Detta genom att man i bilder, text och med exempel ser till att kvinnoperspektivet 

finns med.161 Men det finns ändå en rätt så omfattande kritik jag vill rikta till detta 

läromedel.  

 

Exempelvis uppmärksammar boken problemet med att kvinnorna osynliggörs men tar 

fortfarande inte tag i problemet. Med andra ord, det konstateras att det inte är jämställt 

men det finns ingen historisk förklaring till varför. 

 

Boken tar upp genus som begrepp och hur genus ”fungerar” men inte hur genus sätt ut i 

historien eller hur genus påverkar oss i nutiden. Inte heller har kopplingar till historiska 

exempel gjorts så att eleverna på ett tydligt vis kan sätta genus i ett sammanhang och 

förstå kopplingen mellan genus och historia. För att kritisera detta ytterligare har boken 

också valt att sära på genushistoria till genus och historia. 

 

Boken ger i praktiken ”ren” information om genus medan jag anser att boken bör lära 

elever hur och varför genus är viktigt och vilken roll den egentligen spelat och spelar 

idag. Det är för mig också viktigt att i detta avseende redogöra för genushistorien. 

 

I siffror: 

Genus eller jämställdhet omnämns huvudsakligen på sida 21, 302, 303, 386-389 vilket 

innebär 1,6 % av sidorna. Dessutom är de utplacerade på så många olika ställen i boken 

och på så få sidor så att poängen med att ens ha med jämställdhet och genusperspektiv 

kan förgås.  

 

                                                 
161 Långström, Den lilla människan och de stora sammanhangen, s21 
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Det bör enligt min mening finnas ett ställe i boken där denna information är samlad för 

att på så sätt synliggöra jämställdhet och genus mer. Med andra ord, en droppe i havet 

syns inte så tydligt. 

  

 

4.4  Skolans genusdebatt i samhället 

 

Det är inte bara jag som synliggjort problematiken med dagens läromedel. Faktum är att 

det är en utav de större samtalsämnena inom politiken just nu. Läromedelsdebatten är 

dagsaktuell och jag kommer därför under denna rubrik att presentera några exempel på 

kritik som just nu diskuteras. 

  

Det första exemplet jag valt att lyfta fram är debatten om vem som kvalitetssäkrar 

läromedlen. 
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På skolverkets hemsida kan man läsa om hur läromedel väljs och kvalitetssäkras. 

 

Urvalet av vilka läromedel som används i undervisningen är idag helt decentraliserat och 

avgörs på skolorna.  Mellan 1938-1974 granskade staten i förväg alla läroböcker som 

användes i undervisningen oavsett ämne. Man granskade bland annat böckernas 

överensstämmelse med kursplaner, språk och objektivitet.  

Från 1974 granskades enbart läroböcker i SO-ämnen. 1983 försvann statens möjlighet att 

godkänna eller underkänna ett läromedel, men man hade fortfarande möjlighet att avge ett 

omdöme om det.  

Sedan 1991 sker endast granskning i efterhand 

 

När Skolöverstyrelsen och Statens institut för läromedelsinformation lades ner 1991 

försvann även denna granskning. Det har därefter inte funnits någon statlig 

förhandsgranskning av läromedlen.  

Möjlighet till granskning övergick 1991 till det nybildade Skolverket, men inte i förväg som 

tidigare, utan i efterhand.  

Kvalitetssäkringen ligger i dag på lärarna och indirekt på lärarutbildningen — att man 

utbildar lärare till att kunna göra bra kvalitetsgranskningar av läromedel och att göra 

lärarna medvetna om att ingen annan granskar kvaliteten på läromedel.  

Lärarnas kvalitetssäkring förutsätter att de kan välja 

I en enkätundersökning som Föreningen Svenska Läromedelsproducenter genomförde med 

lärare på grund- och gymnasieskola 2003 svarade 84 procent att de kunde påverka val och 

inköp av läromedel.  

Själva urvalet ser olika ut på olika skolor. I vissa fall är det den enskilde läraren som tar 

ett beslut och i andra fall kan det vara ett arbetslag av lärare. 

En studie från svenska gymnasieskolor från mitten av 90-talet visade att skolans ekonomi 

var en viktig faktor i valet av läromedel och att det saknades formella kriterier för valet.162 

 

 

I korta drag kan man här se att Skolöverstyrelsen och Statens institut var de instanser 

som kvalitetssäkrade läromedlen, det vill säga granskade läromedlen innan de användes. 

När sedan dessa instanser lades ner 1991 tog de nybildade Skolverket över. Skolverket 

fick också överta möjligheten att granska läromedel, men bara i efterhand. Detta gjorde 

att kvalitetssäkringen nu blev lärarnas ansvar. 

 

                                                 
162 Caldereon, Hur väljs och kvalitetssäkras läromedel 
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Detta är enligt mig idag grunden till varför läromedlen idag utsätts för så stor kritik både 

i granskningar som DEJA men också i politik och media. 

 

I ett nummer av Skolvärden belystes denna problematik i ett uppslag. Där kunde man 

läsa att 7 av 10 lärare ansåg att valet av läromedel för undervisning var helt upp till dem 

själva, men att en stor majoritet av de tillfrågade inte hann med att kvalitetsgranska, 

värdera och välja läromedel. Var 4:e lärare uppgav sig inte alls ha tid för detta och 54 % 

hann inte med i tillräcklig utsträckning.163  

 

Detta innebär att väldigt få läromedel faktiskt blir granskade vilket gör att böcker som 

exempelvis de som togs upp i DEJA kan gå obemärkt förbi tills att det flera år senare 

blir granskade. (1996/2003-2008) 

 

Aktuellt sände nyligen (2015-01-15) en debatt där det belystes att läromedel i dagens 

samhälle fortfarande inte är jämställda. Kritiken var främst riktad mot att kvinnor 

knappt blivit omnämnda i historieböckerna. Det var i snitt 10 % och som mest 16 % av 

historieböckerna som tog upp kvinnor. Man fick även följa skolminister Gustav Fridolin 

där han i en intervju sade att läromedelsförfattarna kommer att få bakläxa.164 

 

Debatten i sig utspelade sig mellan vänsterpartiets riksdagsledamot, Rosanna 

Dinamarca och Ivar Arpi, borgerlig skribent och redaktör för det borgerliga magasinet 

Neo. Dinamarca föreslog en jämställdhetskravmärkning på läromedel eftersom man 

enligt henne inte lyfter fram kvinnorna trots att de haft stor betydelse i historien. Arpi 

menar att detta är att ta det hela för långt, man ska inte försköna historien. Dinamarca 

svarar med att det inte att ändra historien, utan endast ge den fler perspektiv.165 

 

Även denna debatt visar på att jämställdhetsperspektivet på läromedel inom historia är 

en komplex fråga utan dagsaktuell lösning. 

                                                 
163 Stridman, Läromedels-Lotteriet, s30 
164 Aktuellt, 2015-01-15 
165 Aktuellt, 2015-01-15 
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5. Resultat 

 

Under denna rubrik kommer jag nu att presentera resultatet av min undersökning.  De 

frågeställningar jag arbetade utifrån var följande: 

 

1. Hur ser gymnasielärare i historia på genus i sin undervisning? 

2. Vilken uppfattning har gymnasielärare i historia av genus i valda 

läromedel? 

3. Hur anser lärarna att genus förändrats under deras arbetsverksamma år? 

 

Jag kommer som följer att presentera resultatet av mina intervjuer samt avsluta med 

att koppla ihop intervjufrågorna till mina frågeställningar. 

 

Jag har som tidigare nämnt intervjuat tre gymnasielärare i historia kring genus i 

undervisningen, läromedlen samt övergripande. De tre gymnasielärarna är två män 

och en kvinna som arbetat olika länge inom läraryrket. 

 

De intervjufrågor jag ställt är följande: 

 

 Undervisning 

 

1. Hur stor vikt anser du att du lägger vid genus i historieundervisningen? 

2. Hur använder du dig av genus i historieundervisningen? 

3. Anser du att skolverket ger en tillräckligt tydlig bild av hur lärare ska arbeta med 

jämställdhet i undervisningen? 

Läromedel 

 

4. Anser du att du hinner granska de läromedel du använder i 

historieundervisningen? 

5. Anser du att de läromedel du använder idag ger en tillräckligt god 

genusuppfattning? 

6. Hur stor vikt anser du att man bör lägga vid genus i historieläromedlen? 

7. Anser du att läromedlen i GY11 skiljer sig från läromedlen i LPO 94 i fråga om 

genus? 

Övergripande 

 

8. Hur anser du att vikten av genus förändrats under de år du arbetat som lärare? 
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Jag kommer nedan att presentera resultatet fråga för fråga. Det vill säga, jag kommer att 

ta upp en fråga i taget och redogöra för svaren från de tre intervjuade. De intervjuade 

kommer att bli benämnda som Ola, Håkan och Jennie, vilket inte är deras riktiga namn. 

Ola representerar den lärare som arbetat inom yrket sedan 80-talet. Håkan representerar 

den lärare som arbetat inom yrket sedan slutet av 90-talet. Jennie representerar den 

nyexaminerade läraren. Intervjun har som tidigare nämnts delats upp i tre delar, 

undervisning, läromedel och övergripande. Jag kommer därför också att dela upp 

resultatet utefter dessa. 

 

5.1 Undervisning 
 

1. Hur stor vikt anser du att du lägger vid genus i historieundervisningen? 

 

Ola: Ganska stor vikt, det har blivit ett större tryck och lagts mer vikt vid genus 

de senaste 10 åren. Det har blivit mer naturligt att använda genus och det har 

blivit tydligare i läroplanerna. Jag ser också att intresset för genus/jämställdhet 

har ökat bland eleverna vilket också gjort att vi lagt ner mer tid på detta område. 

  

Håkan: Jag vet inte riktigt hur stor ”vikt” jag lägger vid genus men det är en 

medveten del av min planering. 

 

Jennie: Jag anser inte att jag lägger tillräckligt stor vikt. Det kan aldrig bli 

tillräckligt.  Jag tror dock att jag kanske betonar det mer än andra. 

 

2. Hur använder du dig av genus i historieundervisningen? 

 

Ola: Jag arbetar ofta med specifika områden som rör kvinnan. Exempelvis när vi 

arbetar med Antiken. Då belyser man kvinnosynen mellan Aten och Sparta. När 

vi arbetar med medeltiden lyfts specifika kvinnor fram så som Heliga Birgitta 

och Jeanne D’arc. Rösträtten ser vi genom ett kvinnoperspektiv. Ibland 

diskuterar vi jämlikhet, exempelvis första samhället (jakt och samlarsamhället) 

eller så får eleverna själva arbeta med specifika arbeten i olika epoker.  

 

Håkan: Jag använder mig utav genus i föreläsningar genom att exempelvis 
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använda mig utav både män och kvinnor i bilder. I andra material förekommer 

det också bilder eller sånger. När vi arbetar med demokrati, rösträtt, 

industrialisering och vikingar ser vi på jämställdhet. Det är svårt att få med i allt 

men när ämnesområdet tillåter så är det med. 

 

Jennie: Det får inte ett eget område men tas med i varje område. Exempelvis när 

vi jobbar med jakt- och samlarsamhällen där eleverna jämför jämställdheten med 

idag, medeltiden då kristnandet gav kvinnan en sämre ställning, 

industrialiseringen då kvinnan blir egenförsörjare, kvinnliga organisationer med 

mera.  

 

3. Anser du att skolverket ger en tillräckligt tydlig bild av hur lärare ska arbeta med 

jämställdhet i undervisningen? 

 

Ola: Nej, det är inte så tydligt förklarat vad som ska göras utan mer att det ska 

göras. Svepande. Detta är ett allmänt intryck jag får av läroplan, kursplan och 

ämnesplan. Det måste förtydligas, ges förslag och bli mer konkret. 

 

Håkan: Jag anser att det är tydligt nog, att ge män och kvinnor samma 

möjligheter. Det ger oss fokus på våra egna möjligheter. Det vore omöjligt att 

”väga upp” alla (ex hudfärg, sexuell läggning osv.) i alla områden i alla 

uppgifter. Fokus ligger på elevernas möjligheter. 

 

Jennie: Nej, man får gissa. Det står inte vad man ska ta upp. Man får föra in det 

själv. 

5.2 Läromedel 

 

4. Anser du att du hinner granska de läromedel du använder i 

historieundervisningen? 

 

Ola: Ibland granskar jag men har oftast inte tid. Tittar mest igenom. 

Om jag granskar kollar jag främst på om vissa saker omnämns eller inte. Det 

finns många luckor i böckerna. Jag kollar främst de allmänna intrycket, 
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utseendet, vilka bilder som finns med (vad dessa föreställer) samt 

svårighetsgraden. För mig blir boken inte avgörande eftersom jag redan vet hur 

eleverna ska/kan arbeta med eller utan bok efter alla dessa år. Jag jobbar på olika 

sätt, på så sätt blir boken mindre viktig. 

 

Håkan: Både och. Använder mycket sidomaterial. Ingen lärobok svarar mot de 

krav kursen stället allmänt. 

 

Jennie: Både nej och ja. Jag använder alltid eget material eftersom det är dåligt 

med genus i böckerna. Det finns tid att granska men böckerna behöver 

kompletteras i för stor utsträckning. Läroboken är för svår för eleverna. Det är 

bättre med texter. 

 

 

5. Anser du att de läromedel du använder idag ger en tillräckligt god 

genusuppfattning? 

 

Ola: Tveksamt, det känns som att det ”slängs” ut i boken. Det är inte ett 

genomgående drag. Det följer inte en tydlig linje. Författarna ”måste” ta med, 

därför läggs det på. Känns inte genomtänkt. Det känns mer som att skolverket 

har bestämt att det ska finnas med och då har det lagts till. 

 

Håkan: Inte egentligen. Begreppet genus/ jämställdhet förklaras egentligen inte. 

Kulturhistoria (B kurs / 2 kurs) tar upp genus och sexualitet, ger en bild av 

kvinnan. 

 

Jennie: Nej, kvinnans situation blir alltid ett komplement till den ordinarie 

texten. Kvinnan blir ”inklistrad”. Eleverna kanske tror att det ska vara så/ var så. 

Inte bra.  

 

 

6. Hur stor vikt anser du att man bör lägga vid genus i historieläromedlen? 

 

Ola: Man ska lägga en tydlig vikt, att det som behandlas ska vara bekvämt, 
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kännas naturligt i texten istället för arr överraskas av ditsatta delar. Man bör få 

ett djup. Exempelvis bör man förtydliga kvinnans och mannens historia. Kanske 

lite mer utrymme för händelser och kvinnor så som Heliga Birgitta. Den bok jag 

tycker är bra på att jämföra ur kvinnoperspektiv är Epos. Den använder jag. 

 

Håkan: Svår fråga. Måste finnas mer för att ge en hel bild men då måste annat 

strykas. Kanske kan genus dyka upp i vissa områden. 

 

Jennie: Man bör lägga större vikt samt integrera kvinnan i texten och ge en så 

pass stor vikt som det går. Ett eget avsnitt i epokerna vore bra istället för 

faktaruta. Man bör betona hur det var och varför. Man måste kunna ta del av 

båda sidor (kvinna och man) för att förstå hur det verkligen såg ut. 

 

7. Anser du att läromedlen i GY11 skiljer sig från läromedlen i LPO 94 i fråga om 

genus? 

 

Ola: Ja, man nämner det mer nu. Det är väl ett led i utvecklingen, att man 

generellt belyser genus bättre nu, med undantag för vissa böcker säkerligen. 

 

Håkan: Det anser jag inte. Använder andra typer av böcker. Ingen stor 

förändring. 

 

Jennie: Det har blivit bättre men det är inte tillräckligt bra. Jag tycker att 50p är 

tydligare än 100p eftersom 50p i alla fall har med textrutor.  

 

5.3 Övergripande 

 

8. Hur anser du att vikten av genus förändrats under de år du arbetat som lärare? 

 

Ola: Mycket har förändrats. 1987 hade man inte direkt någon genussyn men mot 

slutet av 90-talet började man diskutera genus mer. Runt 1995 skaffade jag och 

några kollegor kvinnohistoriska böcker. Det fanns inte så stort utbud på den 

tiden. Det var heller inte någon större påtryckning ifrån skolverkets sida. Det är 
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enligt mig samhället, debatter och media som har tryck på detta. 

Följdfråga: När har det blivit ”tydligt”, ”tryckts mer” på genus och 

jämställdhet? 

Det har blivit tydligare i böckerna och man har ”tryckt mer” på genus och 

jämställdhet under de senaste åren. Under 2000-talet har samhället, politiker och 

elever visat mer intresse för jämställdhet och att belysa kvinnan. Det är alltså 

inte bara skolverket utan eleverna har också intresserat sig mer för genus nu. 

 

Håkan: GY11 har gjort det tydligare, kön dyker upp. Det finns en större 

medvetenhet. Det har inte varit samma ”tryck” på kön i kursplanen tidigare. Men 

ju mer man utvecklas desto mer kan man ta med/ väva in genus i sin 

undervisning. 

 

Jennie: Fokus har inte förändrats under den korta tiden jag har arbetat. 

Läroplanen har förändrats därför har det såklart blivit större fokus. Syns nog 

tydligast hos yngre/ de som arbetat kortast tid inom sitt yrke. 
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5.4 Sammanfattning 

 

Hur ser gymnasielärare i historia på genus i sin undervisning? 

 

Samtliga lärare anser att det lägger ner tid på att låta genus bli en naturlig del av 

undervisningen. Detta har främst skett i form av egna områden eller en belysning av 

kvinnoperspektivet men också kommit fram i olika material i form av bilder. 

 Det finns delade meningar om skolverket är tydliga nog med sina mål angående 

genus och jämställdhet. Två av de tre lärarna anser att skolverket inte är särskilt tydliga 

med hur och på vilket sett man ska belysa genus i sin undervisning. Den lärare som 

ansåg att genus/ jämställdhet var tydligt nog uppfattade likt de andra inte att målen var 

preciserade men såg till skillnad från de andra två att detta gjorde det mer fritt för 

lärarens egen tolkning. 

 

Vilken uppfattning har gymnasielärare i historia av genus i valda läromedel? 

Samtliga lärare anser att läromedlen är bristfälliga och därav inte svarar mot kursmålen. 

De använder därför sidomaterial för att komplettera böckerna. Detta gör att 

granskningen av läromedlen inte sker i särskilt stor grad. När granskning väl sker så 

studeras olika saker så som svårighetsgrad, bilder och perspektiv.  

 När det gäller genus är samtliga lärare överens om att materialet är bristfälligt. 

Kvinnoperspektiv, genus och jämställdhet tas inte upp i den grad de anser att de borde. 

När väl ett kvinnoperspektiv, genus eller jämställdhet omnämns så känns det ansträngt, 

ditklistrat och är inte genomtänkt. Trots detta anser ändå två av de tre lärarna att 

läromedlen blivit bättre sedan GY11. 

 

Sammantaget anser lärarna att man bör ge kvinnan ett större utrymme i läromedlen. 

Exempelvis genom egna avsnitt, tydligare perspektiv och ett mer genomgående inslag 

av genus och jämställdhet och kön i texterna. Ett problem med detta ser en utav lärarna 

då han anser att detta troligen blir på bekostnad av att annat måste strykas vilket gör det 

hela mer problematiskt. Det måste alltså bli någon form av avvägning. 
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Hur anser lärarna att genus förändrats under deras arbetsverksamma år? 

 

Den lärare som arbetat längst inom yrket anser att det skett en stor övergripande 

förändring inom arbetsområdet genus. På 80- och 90-talet skedde ingen större 

förändring men i början av 2000-talet blev intresset från allmänheten, politiker och 

elever större vilket gjorde att genus och jämställdhet blev ett allt viktigare inslag i 

undervisningen. Samtliga lärare anser att det i och med GY11 blivit ett större tryck på 

genus, jämställdhet och kön. 
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6. Analys  
 

Genus påverkar oss ständigt på alla samhällsplan samt i det privata livet. Trots detta är 

det få som reagerar eller reflekterar över den sociala konstruktion av könen som vi 

själva skapat.  Det är också väldigt få som ifrågasätter de könsrelaterade kraven som 

ställs genom vår syn på det manliga och kvinnliga. Detta innebär att vi ständigt skapar 

en allt kraftigare isärhållning av könen, vilket tar oss allt längre bort från de 

jämställdhetsmål både samhället och skolan värderat så högt. Vår okunskap och brist på 

engagemang i ämnet leder oss alla in i en ond cirkel utan ljus.  Detta kommer också att 

fortgå så länge den manliga normen ses som legitim och inte ifrågasätts.166 

 

Könsrollerna inverkar på vår jämställdhetsuppfattning genom att vi fostrats till att bli 

kvinnor, och det som förknippas som kvinnligt, samt män, och det som förknippats med 

manligt.167 Det är därför inte konstigt att vi idag inte ifrågasätter dessa mönster. Har 

man redan som barn fostrats och socialiserats till att bli kvinna kan det vara svårt att 

ifrågasätta det. Könsrollerna är också alldeles för komplexa för att bara gå ut och in i. 

Detta eftersom det vävts samman med vårt språk och våra symboler m.m.168 Vuxna 

påverkar också barnen på ett subtilt och omedvetet sätt genom sina ofta oreflekterade 

föreställningar om hur flickor och pojkar ska vara, vilket gör att vi sedan tolkar 

handlingar på olika sätt beroende på huruvida det är en kvinna eller man som utför 

handlingen. Vi tillskriver också män och kvinnor olika egenskaper oavsett om vi har 

skäl att göra så eller inte.  

 

Ju mer den intellektuella komponenten dominerar över den biologiska, ju större 

förutsättningar finns för förändring.169 Detta borde i sin tur innebära att de samhällen 

som blir allt mer likartade gällande vardagsliv, inkomst och värderingar transformerar 

de tabuskapande ”könsolika” till en tillgång, där vi ses som mer lika. Med andra ord, det 

olika försvagas och det lika förstärks.170 Detta har gjort att skolverket i en allt större 

utsträckning än tidigare fört in jämställdhet, kön och till viss del genus i läroplanen. 

 

                                                 
166 Hirdman, Genus i historisk forskning, s157 
167 Josefson, Genus- hur påverkar det dig, s83 
168 Josefson, Genus- hur påverkar det dig, s87 
169 Hirdman, Genus i historisk forskning, s159 
170 Hirdman, Genus i historisk forskning, s159 
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Skolverket har mycket stora förhoppningar kring skolans jämställdhetsarbete. I 

lärarutbildningens förarbete skriver Inga Wernersson, professor i pedagogik vid 

Göteborgs universitet, att blivande lärare måste få kunskap både om vad skolans 

jämställdhetsmål innebär och vilken innebörd kön har i ett samhällsperspektiv.171 Detta 

visar på att stor tonvikt läggs vid just jämställdhetsarbete för lärarna. Vidare menar 

Paulina De Los Reyes, professor i ekonomisk historia, att i det texter som hon studerat, 

Att våga hoppa jämfota och genusmaskineriet, lyfts läraren fram som ett mycket centralt 

subjekt för omvandlandet av barnens, de framtida samhällsmedborgarnas, könsroller.172 

Läraren blir, enligt De Los Reyes liktydig med den som ska förändra en samhällelig 

könsordning.173 Lärarens position som förändrare bygger på ett tänkande där barnet är 

någon som ska bli men ännu inte är.174 

 

Trots skolverkets satsning på jämställdhetsarbetet i skolan och i lärarutbildningen tycks 

det inte riktigt ha fått fotfäste i ämnesplanen för historia vilket skapar stor problematik 

för läraren. Av de lärare jag intervjuat anser två av tre att målen är för otydliga i och 

med att de faktiskt inte preciserar vad man bör ta upp eller hur de bör studeras. Detta 

gör att lärarna själva få bilda sig en uppfattning av vad de anser är viktigt och om detta 

belysts i en tillräckligt stor omfattning.  

 

Så vad kan då göras? Enligt min mening bör skolverket se över ämnesplanen och 

kursplanen för historia och skapa tydligare mål för hur lärarna ska arbeta med genus, 

jämställdhet och kön i undervisningen. Man bör även mer allmänt i läroplanen belysa 

begreppet genus i en större utsträckning eftersom att begreppet jämställdhet inte är 

tillräckligt komplext. 

  

Vidare vill jag belysa läromedlen. Under 2011 fick vi en ny skolform, GY11, som har 

försökt att belysa genus och jämställdhet i en större omfattning en tidigare. Men trots 

dessa försök har läromedlen inte blivit så mycket bättre. Utifrån resultatet kan man 

tydligt se att lärarna anser att det finns stora brister i läromedel för ämnet historia. 

Oroväckande nog inte bara inom genus. Men vems är egentligen felet? Om vi utgår 

ifrån Ohlanders granskning av läromedel i ämnet historia kan vi se att 

                                                 
171 Hedlin, Jämställdhet, s7 
172 De Los Reyes, Framtidens feminister, s75 
173 De Los Reyes, Framtidens feminister, s75 
174 De Los Reyes, Framtidens feminister, s75 
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läromedelsförfattarna bär en stor skuld i detta eftersom man som författare exempelvis 

gjort valet att utelämna kvinnor efter 1720. 

 

 
Tvärtemot vad man kunde vänta sig minskar antalet kvinnor som nämns i texterna ju längre 

fram man kommer i tiden. I två av böckerna finns i huvudtexterna inga namngivna kvinnor 

efter 1600-talet respektive efter år 1720.175 

 

 

Detta är för mig suspekt eftersom det i realiteten borde finnas fler källor bevarade om 

kvinnor under 1800- och 1900-talet än exempelvis under medeltiden. Närheten i tid är 

också en orsak till varför de borde finnas fler omnämnda kvinnor under denna tid. 

 

Men varför har dessa författare gjort detta urval? Kanske är det för de anser att historia 

alltid har omnämnts på detta vis, kanske är det för att författarna själva är konservativa 

historiker. Oavsett orsak blir resultatet detsamma, nämligen att dessa typer av läromedel 

inte kan bidra till att motverka de traditionella könsnormerna. Ohlander formulerar det 

såhär: 

 
 

Vi har idag en återkommande diskussion om självdestruktiva drag och handlingar hos 

framför allt flickor. Historieundervisningen, om den följer de läromedel som här granskats, 

kan knappast bidra till att ge flickor positiva självbilder eller kvinnliga förebilder i 

historien. Det är snarare tvärtom. Och pojkar möter ett snävt mansideal, som riskerar att 

låsa dem i en begränsande och till sin innebörd negativ bild av sig själva och omvärlden.176 

  

Men det kanske inte bara är läromedelsförfattarnas fel. Det kanske också är lärarnas. 

Det är ju trots allt lärarna som har huvudansvaret för att granska och kvalitetssäkra de 

läromedel de väljer att använda. Detta kan på papperet ses som en sanning men 

verkligheten är en annan.  

 

Jag nämnde tidigare Skolvärdens undersökning som pekade på att de flesta lärare inte 

alls har den tid som krävs för att hinna granska och kvalitetssäkra läromedlen. Och om 

man ser det hela lite krasst så är det heller inte lärarna som valt att ha detta ansvar. Detta 

ansvar har som tidigare nämnts tilldelats lärarna när Skolöverstyrelsen och Statens 

                                                 
175 Ohlander, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia, s7 
176 Ohlander, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia, s73 
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institut för läromedelsinformation lades ned. Kanske är det egentligen dem man bör 

beskylla? Det skulle ju trots allt inte funnits icke granskade läromedel om de fortfarande 

hade funnits. Detta stämmer nog delvis eftersom min undersökning påvisar att lärarna 

istället för att granska hellre använder annat material än läroboken eftersom de redan vet 

att läromedlen är bristfälliga. Detta leder till en ond cirkel eftersom 

läromedelsförfattarna kanske inte fått den feedback som krävts för att förstå att det finns 

ett problem.  

 

Mitt mål med arbetet är inte att skuldbelägga, utan belysa komplexiteten med 

genusproblematiken. Jag vill därför avslutningsvis påvisa vad jag kommit fram till samt 

se utvecklingspotentialen av genus. 

 

 Genus ha blivit en naturligare del av undervisningen men behöver få en 

betydligare plats. 

 Skolverket har belyst jämställdhet och kön i en större utsträckning i GY11 än i 

Lpo94 men målen är fortfarande väldigt otydliga. 

 Läromedlen är bristfälliga och belyser idag inte jämställdheten och genus 

tillräckligt. 

 Det finns en bristande kvalitetssäkring gällande läromedlen. 

 

Trots detta kan vi ändå se att framtiden blåser genusvindar. Vi har i arbetet kunnat följa 

genus utveckling historiskt men även i undersökningen kunnat se att skolans vikt vid 

genus har ökat, framförallt efter skolreformen 2011. Men det har också skett en 

samhällelig utveckling då genus börjar tas på allvar, dels genom framgångarna av 

partier som Feministiskt Initiativ, men också att genus, jämställdhet och kön i läromedel 

flitigare diskuteras bland politiker och elever.  
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6.1 Validitet och metoddiskussion 

 
Med tanke på att jag endast studerat genus med fokus på kvinnor kan det mycket väl 

finnas delar av arbetet som kan tolkas på andra vis, kanske rent utav förändras. Ett 

begrepp som jag anser har just den effekten är intersektionalitetsbegreppet. Detta 

begrepp valdes bort även fast det i många situationer kan vara användbart för att ge en 

helhetsbild. För mig var valet att avstå begreppet ett sätt att isolera det manliga och 

kvinnliga för att verkligen kunna fokusera på den problematik som hör genus till. 

 

Att inte heller belysa mannens perspektiv tillräckligt kan ge en sympatibild till kvinnans 

fördel. Mannen kan då framstå som en syndabock. Det bör i detta sammanhang betonas 

att jag utgått från kvinnans perspektiv enbart för att det visat sig historiskt och i det 

samhälle vi lever, att kvinnor varit en specifikt utsatt grupp. Om tid funnits borde även 

männens perspektiv belysts. Exempelvis den heteronormativa matrisen. 

 

Även mitt val att metod bör diskuteras. I mitt arbete valde jag att använda en kvalitativ 

metod. Mer specifikt semistrukturerad intervju. Detta användes för att få en bredare och 

tydligare bild av vad lärarna tyckte och tänkte angående genus i undervisning, 

läromedel och mer översiktligt. Jag anser att denna metod var rätt val i detta arbete men 

att enkäter skulle kunnat komplettera arbetet ytterliga eftersom enkäterna kunnat ge en 

uppfattning om genusproblematiken i skolan är en utbredd problematik bland lärarna 

eller mer specifikt för vissa. Jag skulle också kunnat förtydliga vissa frågor eller skrivit 

om dessa på ett annorlunda sett. Exempelvis borde jag ha förklarat vad jag menar med 

vikt, alltså vilken vikt de lägger vis genus. Detta är en tolkningsfråga vilket gör att 

lärarna kan definiera den olika. Jag kunde även se att fråga ett och två i många fall flöt 

samman till en fråga eftersom det ena inkluderade det andra. Eftersom att genus som 

begrepp ofta är nära sammankopplat med jämställdhet och kön blev detta ytterligare ett 

problem eftersom att lärarna ofta talade om dessa begrepp som ett vilket gjorde att jag 

inte kunnat urskilja genus specifikt i deras åsikter. Denna problematik är 

sammankopplad med skolverkets alltför otydliga sätt att benämna och tala om genus. 
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6.2 Slutsats 
 

Vi kommer aldrig bli av med könsstrukturerna om vi socialiserar våra barn och blundar 

för de patriarkala strukturerna. Vi måste istället öppna ögonen och börja reflektera och 

analysera över de normer och strukturer vi själva har skapat och fortsättningsvis 

synliggöra könen som politiska och psykologiska konstruktioner.177 

 

Läromedelsföretag, författare, skolverket, massmedia, politiker och forskare måste alla 

kliva ur de konservativt traditionella värderingar som legat till grund för denna 

ojämställdhet som brett ut sig i samhället, och börja inse, att någonting bör göras och 

det snart. För om det är ett jämställt samhälle vi vill ha krävs synliggörande av genus 

och en tanke om att kvinnor och män är mer lika än olika. 

 

 

                                                 
177 Björk, Under det rosa täcket, s163-169 
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7. Sammanfattning 
 

Mitt syfte med arbetet var att genom en intervjustudie studera historielärares syn på 

genus i sin undervisning, läromedel samt hur genus mer övergripande har förändrats.. 

Min förhoppning var att detta skulle ge en klarare bild utav hur vissa lärare såg på genus 

men också studera om den underliggande genusproblematiken som olika forskare så 

som Hirdman, Hedlin och Ambjörnsson påtalat är befogad i läraryrket. 

 

 De frågeställningar jag valde att arbeta utifrån är följande: 

 

1. Hur ser gymnasielärare i historia på genus i sin undervisning? 

2. Vilken uppfattning har gymnasielärare i historia av genus i valda 

läromedel? 

3. Hur anser lärarna att genus förändrats under deras arbetsverksamma år? 

 

Resultatet: 

 

Samtliga lärare ansåg att det lade ner tid på att låta genus bli en naturlig del av 

undervisningen. Detta hade främst skett i form av egna områden eller en belysning av 

kvinnoperspektivet men också kommit fram i olika material i form av bilder. 

 Det fanns delade meningar om skolverket var tydliga nog med sina mål angående 

genus och jämställdhet. Två av de tre lärarna ansåg att skolverket inte var särskilt 

tydliga med hur och på vilket sett man ska belysa genus i sin undervisning. Den lärare 

som ansåg att genus/ jämställdhet var tydligt nog uppfattade likt de andra inte att målen 

var preciserade men såg till skillnad från de andra två att detta gjorde det mer fritt för 

lärarens egen tolkning. 

 

Samtliga lärare ansåg att läromedlen var bristfälliga och där av inte svarade mot 

kursmålen. De använde därför sidomaterial för att komplettera böckerna. Detta gjorde 

att granskningen av läromedlen inte skedde i särskilt stor grad. När granskning väl 

skedde så studerades olika saker så som svårighetsgrad, bilder och perspektiv.  

 När det gällde genus var samtliga lärare överens om att materialet var bristfälligt. 

Kvinnoperspektiv, genus och jämställdhet togs inte upp i den grad de ansåg att de 

borde. När väl ett kvinnoperspektiv, genus eller jämställdhet omnämndes så kändes det 
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ansträngt, ditklistrat och var inte genomtänkt. Trots detta ansåg ändå två av de tre 

lärarna att läromedlen blivit bättre sedan GY11. 

 

Sammantaget ansåg lärarna man ge kvinnan ett större utrymme i läromedlen. 

Exempelvis genom egna avsnitt, tydligare perspektiv och ett mer genomgående inslag 

av genus och jämställdhet och kön i texterna. Ett problem med detta såg en utav lärarna 

då han ansåg att detta troligen blev på bekostnad av att annat måste strykas vilket gjorde 

det hela mer problematiskt. Det behövde alltså bli någon form av avvägning. 

 

Den lärare som arbetat längst inom yrket ansåg att det skett en stor övergripande 

förändring inom arbetsområdet genus. På 80 och 90-talet skedde ingen större förändring 

men i början av 2000-talet blev intresset från allmänheten, politiker och elever större 

vilket gjorde att genus och jämställdhet blev ett allt viktigare inslag i undervisningen. 

Samtliga lärare ansåg att det i och med GY11 blivit ett större tryck på genus, 

jämställdhet och kön. 
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Bilaga  
 

INTERVJU MED GYMNASIELÄRARE 

 
Namn: 

Datum: 

 

Undervisning 

9. Hur stor vikt anser du att du lägger vid genus i historieundervisningen? 

10. Hur använder du dig av genus i historieundervisningen? 

11. Anser du att skolverket ger en tillräckligt tydlig bild utav hur lärare ska arbeta 

med jämställdhet i undervisningen? 

Läromedel 

1. Anser du att du hinner granska de läromedel du använder i 

historieundervisningen? 

2. Anser du att de läromedel du använder idag ger en tillräckligt god 

genusuppfattning? 

3. Hur stor vikt anser du att man bör lägga vid genus i historieläromedlen? 

4. Anser du att läromedlen i GY11 skiljer sig från läromedlen i LPO 94 i fråga om 

genus? 

Övergripande 

1. Anser du att vikten av genus har förändrats under de år du arbetat som lärare?  

 

Jag intygar härmed att jag deltagit i denna intervju 

 

_________________________________________ 

 

 


