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Sammanfattning
Forskningsbakgrunden syftar till att identifiera befintlig forskning gällande läromedelsanalyser

med ett bakomliggande genusperspektiv. Tidigare forskning har påvisat att läromedelsanalyser

kan utföras med hjälp av olika verktyg och fokusera på olika perspektiv, exempelvis jämställdhet

och normer. I sistnämnda fall används ofta en kritisk diskursanalys som metod. Resultatet av

samtliga studier understryker vikten av ett balanserat och jämställt läromedel. Vidare påvisades

luckor i den befintliga forskningen vilket utgör grunden i den empiriska undersökningen, som

innebär något nytt i förhållande till tidigare publikationer. De upptäckta forskningsluckorna berör

bristen på läromedelsanalyser för årskurs 4-6, läromedelsanalyser på fysiskt såväl som digitalt

läromedel samt analyser av specifika historiska epoker inom valda årskurser. Utifrån

forskningsluckorna väcktes intresset kring frågeställningen om hur kvinnor och män framställs

både i text och bild i historieböcker för årskurs 6 under 1800-talet vilket ligger till grund för

studien. En läromedelsanalys med genusteorin som perspektiv har genomförts med hjälp av vår

modell av en kritisk diskursanalys för att besvara frågeställningen. Resultatet visar att

läromedelsinnehållet brister i en lika fördelning mellan könen samt att framställningen av

manligt och kvinnligt skiljer sig åt.

Ämnesord
genusframställning, läromedelsanalys, analysverktyg, genusperspektiv, jämställdhet, normer,

kritisk diskursanalys
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Förord
Strävan efter jämställdhet syns dels i samhället, dels i skolans läroplan. Däremot

upplever vi att begreppet berörs tydligare i värdegrunden än i specifika kursplaner,

exempelvis i kursplanen för historieämnet. Vid verksamhetsförlagd utbildning inom

samhällsorienterade ämnen mötte vi båda samma historieläromedel, dock behövde de

kompletteras med material för att framföra en balanserad bild av kvinnor och mäns

historia till eleverna. Således skapades ett intresse för att undersöka avsaknaden av

kvinnor i ytterligare historieläromedel för årskurs 4-6.

Under hela processen har vår ambition varit att skriva gemensamt, detta för att två

separata röster skulle bli till en. Detta tillvägagångssätt har medfört att vi är väl insatta i

innehållet och att det avspeglar en representation av oss båda. Processen började med att

vi klargjorde förväntningar på arbetet och på varandra, utifrån detta skapades en

arbetsplan. Det tydliggörs genom våra anteckningar i loggbok där dagen sammanfattats

och kommande arbetet planerats. Då vi har liknande preferenser gällande struktur och

innehåll kan vi presentera ett arbete med tydlighet.

Slutligen vill vi rikta ett tack till vår handledare Staffan Stranne som har varit en

stöttepelare längs vägen. Vidare vill vi tacka våra klasskamrater för support och glädje

processen igenom.

Nicole och Maria
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Inledning och syfte
Genusperspektivet diskuteras livligt i vårt samhälle. Flera rapporter förmedlar att

genusframställningen är otillräcklig i svenska läromedel. En av rapporterna, Innehåll i och

användning av läromedel (Skolinspektionen, 2011) som konstaterar den övergripande

problematiken, beskriver att innehållet i läromedel överrepresenteras av manlig

framställning. Däremot syns en förskjutning mot större plats för kvinnor i nyare läromedel

vilket bidrar till balans i läromedel. Vår version av ett balanserat läromedel innebär jämn

fördelning innehållsmässigt av kvinnors och mäns historia i såväl positiv som negativ

bemärkelse. Det manliga hjälteperspektivet som är ett vanligt förekommande perspektiv i

historieläromedel, behöver därmed inte vara normen. Balansen i läromedelsinnehållet

innefattar också ett likvärdigt författarskap där både kvinnliga och manliga författare står

bakom läromedlet. Ovanstående rapport hävdar dessutom att ansvaret för att köpa in

läromedel till stor del ligger på enskilda lärare. En nyare rapport, Läromedelsutredningen

skriven på uppdrag av Statens Offentliga Utredningar (2021), menar däremot att lärare

inte är tillräckligt involverade i urvalet av läromedel. Både ledning och lärare bör därför

vara med i valet av läromedel då det är komplext. Rapporten presenterar därför alternativa

åtgärder såsom inskrivning av en definition av läromedel i skollagen samt en

kvalitetsgranskning av följande kriterier: språk, innehåll, tillgänglighet samt pedagogisk

funktionalitet. Med hjälp av kriterierna ska läromedlet hjälpa till att stärka likvärdigheten

mellan skolor.

Målsättningen med föreliggande forskningsbakgrund och empirisk undersökning är att

synliggöra om nya läromedel för svensk skola förmedlar en mer balanserad bild, utifrån ett

jämställt genusperspektiv, i historieämnet för årskurs 4-6.

Av kursplanen för historia framgår att både kvinnan och mannen har varit bidragande i

skapandet av historien och därmed påverkat sin omgivning (Skolverket 2022, s. 180).

Därmed ska eleverna få ta del av en likvärdig framställning av kvinnors och mäns bidrag

till historien. Studien riktar sig därför till verksamma lärare i syfte att skapa ett mer

allsidigt urval av historieläromedel som knyter an till kvinnors utrymme enligt de centrala

delarna i kursplanen för historieämnet.
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Syfte och forskningsfrågor
Syftet med forskningsbakgrunden är att redogöra tidigare forskning som sammanfattar

kunskapsläget gällande läromedelsanalys med utgångspunkt i ett genusperspektiv

fokuserat på kvinnoframställning.

Följande forskningsfrågor kommer att genomsyra forskningsbakgrunden:

● Vilka olika verktyg för läromedelsanalys finns det enligt tidigare forskning?

● Hur har tidigare forskning arbetat med genusperspektiv i läromedelsanalyser?

● Vilken analysmetod passar sig bäst för att analysera maktstrukturer och

kvinnoframställning i läromedel?

Forskningsbakgrund

Litteratursökning
Inför arbetet gällande tidigare forskning har vi utgått ifrån läromedelsanalyser knutna till

den svenska läroplanen (Skolverket 2022). Vi undersökte således svenska och nordiska

läromedel som utgått ifrån samhällsorienterande ämnen eller svenskämnet. Avgränsningen

ligger nära eller inom vårt valda ämne historia.

Swepub
Första sökningen bestod av sökordet läromedelsanalys som gav 17 träffar. Vid filtrering av

granskade träffar återstod fyra stycken. Andra sökningen bestod av sökordet Analys av

läromedel och genererade 24 stycken träffar. Vid filtrering av granskade träffar återstod

fyra stycken. Den tredje sökningen bestod av sökorden Innehållsanalys AND läromedel

och gav tre träffar. Vid filtrering av granskade träffar återstod noll. Vid fjärde sökningen

användes sökordet Role of textbooks vilket genererade 121 träffar. Vid filtrering av

granskade träffar återstod 66 stycken. Vid femte sökningen användes sökorden Role of

textbooks AND analyse som gav 16 träffar. Vid filtrering av granskade träffar återstod åtta

stycken. Flera av artiklarna dök upp under samtliga sökord. Av alla granskade träffar läste

vi flertalet abstracts. Fyra publikationer lästes i sin helhet och två var användbara för vår

studie. Artiklarna som valdes var Pia Mikanders “Colonialist ‘discoveries’ in Finnish
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school textbooks” (2015) och Ingmarie Danielsson Malmros “Swedish history textbooks

as identity constructing narratives (1931-2009)” (2017).

Summon
Första sökningen bestod av sökorden läromedel AND analys som genererade 47 träffar.

Vid filtrering av granskat material återstod fyra träffar. Den andra sökningen bestod av

sökorden textanalys AND läromedel som gav fyra träffar och noll granskade träffar. Vid

den tredje sökningen användes sökorden analys AND läromedel som gav 48 träffar. Vid

filtrering av granskat material återstod fem stycken. Ett flertal abstracts lästes där en

artikel valdes, lästes i sin helhet och användes. Den valda artikeln var Angerd Eilards

“Genus och etnicitet i en läsebok i den svenska mångetniska skolan” (2004).

Högskolan Kristianstads forskningsportal
Den första sökningen bestod av sökordet läromedelsanalys vilket genererade sex träffar.

Samtliga träffar var granskade. Andra sökningen bestod av sökordet analys av läromedel

som gav 88 träffar. Samtliga var granskade. Ett flertal abstracts lästes varav tre var

intressanta för vårt syfte. Dessvärre fick vi inte tag på två av texterna i fulltext. Texten som

lästes i sin helhet var inte användbar för vår studie. Genom snöbollsurval fann vi en annan

artikel i litteraturlistan som kunde vara till nytta för oss. Vår sökprocess av tidigare

forskning fortsatte därför manuellt då databasernas träffar inte motsvarade vårt syfte.

Manuell sökning
Via ovanstående användbara texter har namn och publikationer förekommit som har varit

ett intresse för oss. Publikationerna dök inte upp i databaserna trots passande sökord.

Därför föll valet på manuell sökning. Då Christoffer Dahls artikel inte kunde läsas i sin

helhet kontaktade vi Dahl, universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning på

Högskolan Kristianstad, i fråga om fulltexten. Texten kunde inte ges ut men vi blev

rekommenderade “Voices of male and female authorship – legitimations and discourses in

literature textbooks” (2019), också skriven av Dahl som motsvarade liknande innehåll. I

Dahls artikel fann vi Caroline Graeskes artikel “Värdefull eller värdelös: Om värdegrund

och genus i läromedel i svenska” (2010) i litteraturlistan. Namnet är inte okänt för oss då

Graeske även nämnts i Läromedelsutredningen skriven på uppdrag av Statens Offentliga

Utredningar (2021). Via Graeske fann vi Ann-Sofie Ohlanders rapport, Kvinnor, män och

jämställdhet i läromedel i historia: En granskning på uppdrag av Delegationen för
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jämställdhet i skolan (2010). Lina Spjuts avhandling Att (ut)bilda ett folk. Nationell och

etnisk gemenskap i Sveriges och Finlands svenskspråkiga läroböcker för folk- och

grundskola åren 1866-2016 (2018) har förekommit i kurslitteratur skriven av Dahl och

Eilard, författare som också påträffats och använts i studien.

Sammanfattning av databaser
Swepub är en databas för vetenskapliga svenska publikationer och därför vårt första val i

sökprocessen. Vi fann artiklar intressanta för vår studie, dessvärre erbjöds de inte i fulltext,

inte heller vid sökning via Google eller på det enskilda universitetets portal. Via Summon

kunde avancerad sökning utföras. Texter kunde även läggas till i minneslista för lättare

åtkomst. Då vår sökning och våra sökord är begränsade på grund av val av ämne, erbjöd

inte Summon ett stort urval anpassat för oss. Högskolan Kristianstads forskningsportal

erbjöd ett avgränsat sökresultat vilket passar vår studie. Däremot gick många av texterna

inte att läsa i fulltext. Sammanfattningsvis insåg vi att databaserna erbjöd ett för stort urval

för vår avgränsade studie, därav valet av manuell sökning.

Centrala begrepp i forskningsbakgrunden
Nedan nämnda begrepp är menade att skapa djupare förståelse vid läsning av avsnittet

tidigare forskning, men kommer även lyftas in i den empiriska undersökningen. Vid

insamling av data kan både en kvantitativ och/eller en kvalitativ metod användas

övergripande. Den kvantitativa insamlingen gäller numeriska data. Kvalitativa data

analyseras med hjälp av analysverktyg som exempelvis (kritisk)diskursanalys, narrativ

analys och komparativ metod vilka fungerar som ett filter beroende på syftet med

undersökningen. Denscombe förklarar i Forskningshandboken för småskaliga

forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna att den kvantitativa analysen kan ingå i en

kvalitativ analys, exempelvis vid utforskande kring hur frekvent ett specifikt ord används i

en text som sedan sätts i en större kontext (2019, ss. 345, 393). Både en kvantitativ och en

kvalitativ metod ingår och utförs i vår modell av den kritiska diskursanalysen vilket

redovisas i det empiriska avsnittet.

Diskurs
För att bryta ner begreppet diskursanalys, måste vi förstå vad en diskurs är. Enligt Svenska

Akademiens ordlista (SAOL14, 2015) innebär diskursbegreppet en diskussion eller ett

resonemang inom ett begränsat område. Diskurs brukar också beteckna sättet på vilket
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man diskuterar ett ämne, varvid ordval, utelämnande och argumentering har stor

betydelse. Begreppet är dock svårtolkat då det har olika betydelser beroende på

sammanhang och situation. Vidare menar Denscombe att dekonstruera kan hjälpa till att

förstå innebörden av en diskursanalys (2019, s. 407).

Diskursanalys
En diskursanalys undersöker dolda budskap och fokuserar därmed på texter och bilders

underförstådda betydelse (Denscombe 2019, s. 407). Eilard och Dahl skriver i verket

Diskursanalys med utbildningsvetenskapliga perspektiv att en diskursanalys kan användas

dels som teori, dels som metod (2021, s. 11). I tidigare forskning såväl som i nedanstående

empirisk undersökning används diskursanalysen som metod.

Eilard och Dahl menar således att en diskursanalys är ett gemensamt namn för hur olika

metoder systematiskt kan organiseras och analyseras samt hur de undersökta diskurserna

uttrycks, används och fungerar beroende på situation och sammanhang. En diskursanalys

undersöker även exkluderande och inkluderande perspektiv, medvetna eller omedvetna,

samt dess konsekvenser för grupper och individer (Eilard & Dahl 2021, s. 14).

Kritisk diskursanalys
För att förstå hur en kritisk diskursanalys används, måste vi definiera ordet kritisk i

koppling till begreppet. Kritikens huvudsakliga uppgift är att identifiera ojämställda

maktförhållanden i den diskursiva praktiken hos sociala grupper. Detta hävdar Winther

Jørgensen och Phillips i Diskursanalys som teori och metod (2000, s. 69). I den tidigare

forskningen använder några av forskarna Norman Faircloughs modell (se bilaga 1) av en

kritisk diskursanalys vilken kommer bearbetas mer ingående i forskningsplanen.

Den kritiska diskursanalysen bidrar till förståelse av kontexten vilket till exempel kan

synliggöra maktperspektivets inflytande på innehållet. Text, tal eller bild ska således sättas

i relation till samtiden den är producerad i (Spjut 2021, ss. 108, 110).

Narrativ analys
För att bryta ner begreppet narrativ analys måste vi förstå vad ordet narrativ betyder.

Svenska Akademiens ordlista (SAOL14, 2015) menar att begreppet narrativ uttrycker

berättande i skriven och talad form. En narrativ analys görs på både text och bild. Den
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syftar till att skapa förståelse om hur människor uppfattar och tyder sin sociala omvärld

samt sin identitet. Sammanlänkningen mellan det förflutna och idag är kopplat till

mottagarens samtid. Sammanlänkningen sker i detta fall specifikt utifrån en historisk

kontext. Analysen vill inte skapa förståelse av innehållets trovärdighet utan fokuserar på

berättelsens påverkan och struktur. Berättandet har därmed stor betydelse för hur

innehållet framförs (Denscombe 2019, ss. 411-412).

Komparativ metod
För att bryta ner komparativ metod måste vi förstå vad ordet komparativ betyder. Svenska

Akademiens ordlista (SAOL14, 2015) översätter ordet med “jämförelse” eller

“jämförande”. Vid analys med hjälp av komparativ metod undersöks tre egenskaper i det

valda materialet. Först uppmärksammas likheter och skillnader mellan olika material samt

hur de förhåller sig till varandra. Sedan kartläggs relationer mellan de olika materialen för

att se eventuella mönster och samband. Därefter kan slutsatser dras genom att pröva

hypoteser och applicera det på materialet för att upptäcka samband mellan mönstren. Detta

menar Thomas Denk i Komparativa analysmetoder (2012, s. 11).

Implicit och explicit
Implicit innebär enligt Svenska Akademins ordlista (SAOL14, 2015) det underförstådda,

med andra ord det som sägs mellan raderna. Den implicita informationen kan ibland vara

självklar därav det implicita formulerandet. Explicit betydelse innebär enligt Svenska

Akademins ordlista (SAOL14, 2015) det som sägs uttryckligen direkt i texten. Detta

understryker även Thurén i sitt verk Vetenskapsteori för nybörjare (2019, s. 24).

Tidigare forskning
I kommande avsnitt gällande tidigare forskning kommer sju vetenskapliga texter att

bearbetas utifrån urval, metod och resultat. Samtliga vetenskapliga texter har undersökt på

vilket sätt underrepresenterade grupper framställts i undersökta läromedel. Vår studie

fokuserar på följande vetenskapliga texter:

● Christoffer Dahl “Voices of male and female authorship – legitimations and

discourses in literature textbooks” (2019)

● Angerd Eilard “Genus och etnicitet i en läsebok i den svenska mångetniska

skolan” (2004)
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● Caroline Graeske “Värdefull eller värdelös: Om värdegrund och genus i läromedel

i svenska” (2010)

● Ingmarie Danielsson Malmros “Swedish history textbooks as identity constructing

narratives (1931-2009)” (2017).

● Pia Mikander “Colonialist ‘discoveries’ in Finnish school textbooks” (2015)

● Ann-Sofie Ohlander Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia: En

granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan (2010)

● Lina Spjut Att (ut)bilda ett folk. Nationell och etnisk gemenskap i Sveriges och

Finlands svenskspråkiga läroböcker för folk- och grundskola åren 1866-2016

(2018)

Dahl
I artikeln “Voices of male and female authorship – legitimations and discourses in

literature textbooks” (2019) klargör Christoffer Dahl en del av sin avhandling. Studien

undersöker hur läromedel i litteraturhistoria framställer berömda författare för elever i

gymnasieskolan. Vidare undersöks om det finns en koppling mellan läromedelsinnehållet

och läromedelsförfattarnas kön (Dahl 2019, ss. 7, 10).

Frågeställningen som studien grundas på är hur kvinnliga och manliga författarskap

framställs i läromedel. Dahl analyserar fem läromedel med litteraturhistoriskt innehåll i

ämnet svenska skrivna av både kvinnliga och manliga läromedelsförfattare. I samtliga

läromedel som analyseras utgår Dahl från de fem litteraturhistoriska författare som fått

störst utrymme i läromedlets innehåll (Dahl 2019, s. 11).

Dahl väljer att använda Faircloughs (1995) kritiska diskursanalys som metod med fokus

på intertextualitet där det synliga och dolda budskapet i texten undersöks utifrån olika

diskurser som har påverkat läromedelsförfattarna (2019, s. 10).

Resultatet av Dahls undersökning synliggör skillnader i framställningen av de berömda

författarna beroende på om det är en kvinnlig läromedelsförfattare, manlig

läromedelsförfattare eller mix av båda könen (2019, s. 13). Läromedel skrivna av manliga

läromedelsförfattare tenderar att exkludera framställningen av kvinnor (Dahl 2019, s. 19).

I läromedlet Svenska timmar (2012) skriven av Svante Skoglund, påvisar Dahl att fyra av

fem litteraturhistoriska författare ur innehållet är manliga. I läromedlet Texter med känsla
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(2009) skriven av Pia Cederholm och Anders Danell får de kvinnliga författarna större

utrymme i innehållet där tre av fem litteraturhistoriska författare är kvinnor (Dahl 2019, s.

13). Dahl poängterar vikten av att det finns en bredd av läromedelsförfattare för att

samtliga perspektiv och röster ska synliggöras och undervisas om (2019, ss. 19-20). Detta

i sin tur utvecklar ett kritiskt tänkande hos eleverna. Eleverna behöver även undervisas om

att kvinnliga författare har varit väl representerade genom litteraturhistorien men att de

däremot inte varit beslutsfattare i samma utsträckning som manliga författare (Dahl 2019,

s. 19).

Eilard
I artikeln “Genus och etnicitet i en läsebok i den svenska mångetniska skolan” (2004)

beskriver Angerd Eilard hur läromedel kan granskas utifrån en kritisk diskursanalys av

både text och bild (2004, s. 245). Eilard vill undersöka den diskursiva konstruktionen av

genus och etnicitet. Vår analys av Eilards publikation berör endast genusperspektivet.

Eilard vill även synliggöra implicita värderingar, ideal och stereotyper i granskat

läromedel (2004, ss. 242, 258). Eilards studie kan appliceras på läromedel för alla

årskurser. Emellertid har Eilard fokuserat på läromedel i årskurs f-3, således föll hennes

val på en läsebok då läromedelsutbudet är begränsat för den specifika årskursen (2004, s.

243).

Eilard använder Faircloughs (1995) kritiska diskursanalys som metod med fokus på

Yvonne Hirdmans genusteori och den postkoloniala teorin som motvikt till Eilards eget

västerländska perspektiv (2004, s. 244). Analysen berör flertalet diskurser och hur dessa

påverkar läromedelsinnehållet samt hur olika maktrelationer konstrueras och mottas inom

ramen för läsebokstexten (Eilard 2004, s. 259). Diskurser som är återkommande i studien

är vuxendiskursen, jämställdhetsdiskursen samt den stereotypiska diskursen. Med

vuxendiskursen menar Eilard att vuxnas version av texten kan implementera nya

sanningar hos barnen kring samhälleliga normer (2004, s. 257). Med

jämställdhetsdiskursen syftar Eilard till att pojkar och flickor skildras lika mycket i texten

samt att representationen av huvudpersoner är likvärdig (2004, s. 259). Med den

stereotypiska diskursen menar Eilard människans syn på sig själv kopplat till samhällets

förväntningar. Vad som anses vara normalt och onormalt är därför socialt konstruerat i

förhållande till en historisk kontext (2004, ss. 245-246).
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Resultatet av undersökningen påvisar att läromedelsanalysen tolkas olika beroende på vem

som utför analysen. Således tolkas Eilards analys utifrån ett vuxenperspektiv där det

underförstådda vägs in (2004, s. 258). För att jämställdhetsdiskursen och den stereotypiska

diskursen ska uppnås måste det finnas ett “vi” och “dem” (Eilard 2004, s. 251). Eilard ser

en hierarkisk könsuppdelning i aktiviteter och beteende i läsebokens innehåll där flickorna

oftast ses som underordnade. Ur ett barnperspektiv är det inte säkert att dessa budskap

uppfattas. Eilard menar dessutom att avsikten med studien inte fokuserar på barnens

tolkning av läromedlet men att det däremot krävs att pedagoger är beredda att föra

diskussioner för att motverka fördomsfulla attityder (2004, s. 258). Även läroplanens

värdegrund syftar till detta (Skolverket 2019, ss. 5-9). Sammanfattningsvis menar Eilard

att läromedelsförfattare och läromedelsinnehållet påverkas av samhällets kontext (2004, s.

260).

Graeske
Caroline Graeskes artikel “Värdefull eller värdelös: Om värdegrund och genus i läromedel

i svenska” (2010) synliggör hur värdegrundsfrågor och genus integrerats explicit och

implicit i läromedel i svenskämnet för gymnasieskolan (Graeske 2010, s. 119). Analysen

undersöker tre välrepresenterade läromedel i litteraturhistoria för gymnasieskolan

(Graeske 2010, s. 120).

Studien har genomförts genom en kvalitativ- såväl som en kvantitativ metod (Graeske

2010, s. 122). Analysen består av en textanalys som fokuserar på genusperspektivet och

det intersektionella perspektivet där skärningspunkten mellan samhälleliga maktordningar

styrs av exempelvis genus (Graeske 2010, s. 120). Analysen undersöker även diskurser där

den vita västerländska manliga diskursen är överrepresenterad (Graeske 2010, s. 121).

Enligt Graeske (2010, s. 120) besvaras följande frågeställningar:

● Vilka bilder av män och kvinnor förmedlas i läromedlet och hur framställs

kunskapen?

● Hur förhåller sig läromedlen till skolans värdegrund?

Graeskes resultat visar tydliga stereotyper kring manligt och kvinnligt där män

geniförklaras och representerar tradition medan kvinnor anses lågmälda och vardagliga

(2010, ss. 124-125). Detta förstärks av få separata kapitel avsedda för kvinnor vilket

ytterligare stärker den manliga diskursen och dess makt (Graeske 2010, s. 126). Den
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manliga diskursen inkluderar även läromedelsförfattarna som står bakom fördelningen av

kapitel och sidor (Graeske 2010, s. 128). Vidare påvisar resultatet att koppling till

värdegrunden saknas i valt läromedel (Graeske 2010, s. 127). Graeske hävdar att

läromedel betraktas som officiella dokument som sällan ifrågasätts (Graeske 2010, s. 128).

Undervisningen i klassrummet behöver därför kompletteras med annat material för att

täcka in det styrdokumenten vill förmedla, menar Graeske (2010, s. 128).

Danielsson Malmros
Artikeln “Swedish history textbooks as identity constructing narratives (1931-2009)”

skriven av Ingmarie Danielsson Malmros (2017) undersöker hur läroböcker i

historieämnet förändras över tid. Förändringen undersöks utifrån vem som författat verket,

samtiden den är skriven i samt samtiden den läses i (2017, s. 131). Studien analyserar 52

stycken svenska historieböcker mellan årtalen 1931-2009 (Danielsson Malmros 2017, s.

134).

Danielsson Malmros använder sig av en narrativ textanalys där innehållet, författarens

bakomliggande syfte och den historiska kontexten ska analyseras (2017, s. 134). Utöver

analysen genomförs en enkätstudie med 54 elever på en högstadieskola. Danielsson

Malmros (2017, s. 135) enkätfrågor lyder:

1) Beskriv den svenska utvecklingen under 1800-1900 talet

2) Finns det något i den svenska historien du är stolt över?

3) Finns det något i den svenska historien du skäms över och som du anser är

moraliskt oförsvarbart?

Det insamlade materialet från både läromedelsanalyser och enkäter identifierar olika

berättarperspektiv exempelvis jämställdhetsperspektivet som innefattar bland annat The

narrative that almost does not exist vilket innebär kvinnors osynlighet i historiska

läromedel (Danielsson Malmros 2017, s. 149).

Danielsson Malmros drar slutsatsen att eleverna påverkas av sin egen samtid i tolkning av

texter och bilder (2017, s. 161). Vidare syns avsaknaden av kvinnor i läromedelsinnehållet.

Detta bekräftas av Anne Marie Berggren (1991) som påvisar att den kvinnliga

framställningen i läromedel endast syns till 3% i text och 10-15% i bild (Danielsson
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Malmros 2017, s. 158). Studien menar dessutom att det tar 10 år för att se historiska

förändringar i läromedel, orsaken till detta redogörs dock inte vidare för (Danielsson

Malmros 2017, s. 159).

Mikander
I artikeln “Colonialist ‘discoveries’ in Finnish school textbooks” (2015) fokuserar Pia

Mikander på beskrivningen av koloniala händelser i finska textböcker. Hon undersöker

vilken roll läromedel har i den kunskapsteoretiska konstruktionen kring “vi” och “dem”

(2015, s. 50). Mikander analyserar 73 finska och svenska textböcker i ämnena geografi,

historia och samhällskunskap för årskurs 5-9, aktuella i den finska skolan (2015, s. 52).

Samtliga textböcker publicerades inom tidsramen 2005-2010.

Mikander använder sig av Laclau´s och Mouffe´s version av en diskursanalys där både

text och bild analyseras (2015, s. 52). I studien presenteras tre diskurser där den första

diskursen anknyter till framställningen av karaktärer. Den andra diskursen anknyter till

våld som en del av kolonialismen. Den tredje diskursen anknyter till den didaktiska

aspekten och hur innehållet förmedlas till eleverna (Mikander 2015, s. 60). Som exempel

tar Mikander upp framställningen av Christoffer Columbus som hjälte för eleverna att

sympatisera med (2015, s. 53).

Studiens resultat påvisar läromedelsförfattarnas makt av innehållet. Mikander får syn på

hur läromedelsförfattarna sympatiserar med västvärlden. Hon menar vidare att skolböcker

har potential att ge en mer balanserad version av historien för att motverka stereotyper

(2015, s. 60). Enligt värdegrunden i den finska läroplanen ska all undervisning inkludera

jämlikhet och mänskliga rättigheter (Mikander 2015, s. 61). Mikander menar dock att

läromedlet inte förmedlar läroplanens budskap. Finska skoldebatter kring läromedel

tenderar att fokusera mer på didaktiska och språkliga brister istället för att se innehållet

som politiskt grundade dokument och hur det i sin tur påverkar elevers uppfattning av

historien (Mikander 2015, s. 61).

Ohlander
Ann-Sofie Ohlanders rapport Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia: En

granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan (2010) granskar

läromedel i historia på uppdrag av statens offentliga utredningar. Ohlander har i sin studie
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fokuserat på ett läromedel i historia för gymnasieskolan med en tillhörande

lärarhandledning vilka utgör grunden för undersökningen. Ytterligare ett läromedel för

gymnasieskolan samt två läromedel för grundskolan är granskade (Ohlander 2010, ss.

13-14).

Ohlander undersöker hur jämställdhet gällande kvinnor och mäns utrymme i läromedlet

framställs. Vidare analyseras i vilken utsträckning det könsneutrala perspektivet behandlas

i relation till 1994:a års läroplans värdegrundsarbete (Ohlander 2010, ss. 9, 13). Dessutom

undersöks jämställdhetsperspektivet med fokus på genus, kön, manligt och kvinnligt

(Ohlander 2010, ss. 7, 13). För att besvara frågeställningen använder Ohlander en

kvantitativ undersökningsmetod där både texter och bilder analyseras (2010, ss. 16, 24,

27).

Ohlanders resultat visar att kvinnliga förebilder saknas i historien och att

kvinnoframställningen inte är integrerad i texterna och dess innehåll (Ohlander 2010, ss.

67-68). Den kvinnliga historien ses som ett bihang till den manliga normen (Ohlander

2010, s. 65). Detta förtydligas genom utrymmet som ges till kvinnorna i läromedlen där

exempelvis en av läroböckerna endast ägnar 14 av 351 sidor till kvinnor (Ohlander 2010,

s. 67). Snarlik fördelning syns i samtliga läroböcker som analyserats. Ohlander ställer sig

frågan hur detta påverkar elevernas självkänsla. Avsaknaden av kvinnliga förebilder

tenderar inte bara att begränsa flickors självkänsla utan även pojkars utveckling (Ohlander

2010, s. 73). Den analyserade lärarhandledningen förespråkar att pojkars intresse ska

väckas genom arbete med manliga hjältepersoner som exempelvis Robin Hood och

Ivanhoe. Det framgår dock inte hur flickornas intresse ska väckas (Ohlander 2010, s. 70).

Historieskrivningen problematiseras då män dokumenterats historiskt i större utsträckning

än kvinnor. Ohlander menar dock att framställningen av männen kan undersökas ur

ytterligare perspektiv, möjligtvis ur ett kvinnoperspektiv vilket skulle ge eleverna en mer

jämställd bild av kvinnor och mäns historia. Enligt Ohlander (2010, s. 71) kan följande

frågor hjälpa pedagoger att förmedla den bilden:

● Hur var männens respektive kvinnornas levnadsvillkor?

● Vilka verksamhetsområden var aktuella, gemensamt och enskilt?

● Hur påverkar samhälleliga förändringar både kvinnor och män?
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Vidare menar Ohlander att det utökade mer jämställda forskningsresultatet inte anammas

av läromedelsförfattare och att det därför tar tid att inkludera det jämställda perspektivet i

nya läromedel, möjligtvis decennier (2010, s. 10). Ohlander redogör däremot inte varför

det jämställda forskningsresultatet inte inkluderas i nyare läromedel.

Spjut
Lina Spjuts avhandling Att (ut)bilda ett folk. Nationell och etnisk gemenskap i Sveriges

och Finlands svenskspråkiga läroböcker för folk- och grundskola åren 1866-2016 (2018)

vill synliggöra explicita och implicita budskap i läromedel utifrån två olika nationella

kontexter (2018, s. 76). I studien analyserar Spjut 276 läroböcker i ämnena historia,

geografi och samhällslära. Böckerna är skrivna på svenska men utgår dels från en svensk

läroplan, dels från en finsk läroplan (Spjut 2018, s. 53).

Spjut använder Faircloughs (1995) kritiska diskursanalys som analysmetod vid

studerandet av läromedlet (2018, s. 79). Spjut menar att en kritisk diskursanalys är

nödvändig vid analys av läromedel, således ska varje läromedelstext analyseras utifrån sitt

sammanhang (2018, ss. 79-80). Vid analys av historiskt läromedel bör ytterligare ett

perspektiv beaktas vilket är samtiden av den tidsperiod som beskrivs i läromedlet (Spjut

2018, s. 86). Vid analys av läroböcker använder Spjut en trestegsmodell där materialet

först sorteras med hjälp av en textanalys. Därefter analyseras materialet utifrån

historiebruk där historiens olika perspektiv framställs. Avslutningsvis sätts resultatet i

förhållande till samhällskontext och befintlig läroplan (Spjut 2018, s. 75). Därav ses

historiebruk och läroplansteori som aktuella teorier i avhandlingen (Spjut 2018, s. 57).

Slutligen jämförs samtliga diskursanalyser med hjälp av den komparativa metoden som

tydliggör resultatet mellan, inom och över kontexten (Spjut 2018, ss. 75, 79).

Avhandlingens resultat visar delvis att den nationella kontext boken är skriven utifrån

avgör vilken historia som berättas (Spjut 2018, s. 280). Spjut hävdar att

läromedelsförfattare dels påverkas av tidigare skrivna verk, dels påverkar sitt eget verk

utifrån sin världsbild. Vidare menar Spjut att läromedelsförfattare därför behöver ha en

ökad medvetenhet kring hur innehållsurval väljs och kopplas till aktuell läroplan (2018, s.

282).
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Redogörelse av tidigare forskning
Under bearbetning av tidigare forskning synliggjordes tre områden som är till nytta för att

besvara forskningsbakgrundens forskningsfrågor. Dessa tre områden utgör rubrikerna

nedan och kommer att beröra forskningens likheter och skillnader.

Analysverktyg
En av forskningsfrågorna berör vilka analysverktyg som används i tidigare forskning vid

analys av läromedel. Verktygen blev därför centrala i sökprocessen. Samtliga forskare

kopplar sin metod till ett analysverktyg. Flertalet av forskarna förmedlar tydligt vilket

specifikt analysverktyg de använt medan två låter det vara osagt.

Spjut, Eilard och Dahl använder samtliga en kritisk diskursanalys som analysverktyg där

det dolda budskapet kring maktstrukturer undersöks. De tre forskarna har utgått ifrån olika

diskurser för att synliggöra vad deras forskningsfrågor handlar om. Exempelvis har Eilard

utgått ifrån en stereotypisk diskurs för att synliggöra normerande drag i läromedel medan

Spjut utgått ifrån en läromedelsdiskurs för att synliggöra läromedelsinnehållets förändring

över tid.

Mikander fokuserar på en typ av diskursanalys som också utförs på läromedelsinnehåll.

Precis som ovan nämnda forskare, utgår Mikander ifrån valda diskurser i sin studie för att

synliggöra läromedlets stereotyper. Mikanders studie påvisar även den olika

maktstrukturer, därför hade möjligtvis en kritisk diskursanalys varit mer passande för

ändamålet.

Likt Mikander delar inte Danielsson Malmros analysverktyg med någon av de övriga

forskarna i forskningsbakgrunden. Däremot undersöker både Danielsson Malmros och

Spjut hur läromedelsinnehållet förändrats över tid, dock använder de olika

tillvägagångssätt vid sina text- och bildanalyser. Danielsson Malmros använder till

skillnad från Spjuts kritiska diskursanalys, en narrativ analys.

För att synliggöra skillnaderna mellan en narrativ analys och en diskursanalys, har vi tagit

hjälp av Denscombes tolkning av textanalysernas tillvägagångssätt (se bilaga 2).

Denscombe menar att huvudsyftet med en narrativ analys är att “skildra konstruktionen av
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personlig identitet och sociala världar” medan diskursanalysens huvudsyfte är “att visa hur

makt utövas genom språket” (Denscombe 2019, s. 400). Vid en narrativ analys undersöks

“en hel berättelse eller text” medan en diskursanalys undersöker “stycken och hela

dokument” (Denscombe 2019, s. 400).

Ohlander och Graeske skriver inte ut vilken kvalitativ och/eller kvantitativ metod de

använt. Ohlander liksom Dahl använder delvis en kvantitativ inriktning vid analys som till

skillnad mot resterande forskare fokuserar på summering av numeriska data. Exempelvis

undersöks antalet sidor i läromedelsinnehållet gällande text och bild som disponeras till

kvinnliga personer. Graeske skriver ut att hon använder sig av både kvalitativa och

kvantitativa metoder i sin studie. Som ett tillägg har hon använt sig av diskurser, därav

tyder det på en form av diskursanalys.

Genusperspektiv
Den andra forskningsfrågan i forskningsbakgrunden berör hur genusperspektivet

behandlas vid läromedelsanalyser. I sex av sju vetenskapliga undersökningar används

genusperspektivet. Genusframställningen belyses både implicit och explicit i de

vetenskapliga texternas resultat vilket redogörs för nedan.

I Eilard, Ohlander och Dahls texter tydliggörs genus explicit som ett grundläggande

perspektiv. Däremot angrips detta utifrån olika infallsvinklar. Exempelvis analyserar

Eilard ett läromedel med genusperspektivet övergripande vilket hon bryter ner genom att

använda olika diskurser för att belysa textens innehåll. Dahl och Ohlanders kvantitativa

tillvägagångssätt tydliggör den explicita framställningen genom att konkret framföra

numeriska data på exempelvis fördelningen mellan manligt och kvinnligt i innehållet.

Den implicita framställningen till skillnad mot den explicita, kräver forskarens tolkning av

studiens resultat. Denna är synlig i samtliga vetenskapliga texter. Dock använder en del av

forskarna i forskningsbakgrunden sig av den explicita framställningen som grund för sin

implicita tolkning. En implicit tolkning som flera av forskarna gör, är analys av

stereotypiska drag av innehållet. Eilard, Graeske och Mikander berör detta genom att

synliggöra manliga och kvinnliga normer.

Till skillnad från Dahl, Graeske och Eilard har inte Mikander och Danielsson Malmros
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målsättningen att undersöka genusframställning i sina studier. Mikander har för avsikt att

undersöka kunskapsteoretiska konstruktionen mellan “vi” och “dem”. Danielsson

Malmros har för avsikt att undersöka elevers tolkning av innehållets förändring i

läroböcker med öppna enkätfrågor kopplade till historiens utveckling. Danielsson

Malmros uppmärksammade avsaknaden av kvinnor vid undersökningen av de olika

berättarperspektiven. Detsamma gäller Mikander vars syfte var att undersöka den manliga

stereotypens roll i skapandet av “vi” och “dem”. I resultatet upptäcktes tydliga tecken på

obalansen mellan kvinnligt och manligt, återigen lyser avsaknaden av det kvinnliga

perspektivet igenom.

Spjut har till skillnad från övriga forskare inte berört genusperspektivet i sin forskning.

Det valda materialet Spjut analyserat hade kunnat ge utrymme för analys av

genusperspektivet. Dock var inte det hennes syfte, därav avsaknaden i resultatet.

Läromedelsförfattares påverkan
Upptäckten av läromedelsförfattares påverkan syntes som en röd tråd genom flertalet av

de vetenskapliga texterna. Författarperspektivet var inte en del av forskningsbakgrundens

syfte eller forskningsfrågor. Däremot blir forskningens genomgående resultat gällande

läromedelsförfattarnas påverkan svår att förbise, därav utrymmet i analysen.

Precis som Mikander och Graeske hävdar, är läromedel politiskt grundade dokument som

inte ifrågasätts. Graeske är den enda av de presenterade forskarna som talar om att

läromedel kan förses med kompletterande material. Det gör att pedagogens roll blir mer

betydelsefull. En komplettering av innehållet kan ses som ett omedvetet ifrågasättande av

läromedlet och läromedelsförfattare. Medan Eilard och Graeske fokuserar på pedagogens

perspektiv, fokuserar Danielsson Malmros och Ohlander på elevens perspektiv och

påverkan. Danielsson Malmros menar att elevernas tolkning av läromedlets innehåll

påverkas av deras egen samtid. Ohlanders resultat påvisar att det obalanserade

läromedelsinnehållet tenderar att begränsa flickors självkänsla samt hämma pojkars

utveckling. Detta bekräftar att pedagoger bör komplettera material om

läromedelsinnehållet brister.

Dahl utgår, till skillnad från övriga nämnda forskare, redan i sin frågeställning från

läromedelsförfattarnas perspektiv och dess påverkan på innehållet. Studien påvisar hur det
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manliga författarskapet också ger ett manligt perspektiv på innehållet. Dahls slutsats är att

ett jämställt författarskap bidrar till ett balanserat läromedel och kritiskt tänkande hos

eleverna. Även Ohlander understryker vikten av ett balanserat läromedel ur ett

elevperspektiv.

Trots problematiken är det endast Danielsson Malmros och Ohlander som talar om en

eventuell förändring av läromedelsinnehållet. Att förändra ett läromedelsinnehåll tar tid.

De talar om en förändringstakt på decennier. Dock går Danielsson Malmros och Ohlander

inte själva djupare in i det resonemanget. Övriga forskare talar istället om hur vi kan

kringgå problematiken genom andra lösningar. Som nämnts ovan tar Eilard och Graeske

upp kompletterande material som exempel.

Slutsats baserad på tidigare forskning
Baserat på våra iakttagelser dras slutsatsen att läromedelsanalyser är komplexa och tar tid

att genomföra men är inte mindre viktiga för det. Läromedelsanalyser hjälper till att

synliggöra ett flertal perspektiv beroende på analysens syfte där resultatet uttrycks utifrån

tolkarens diskurs. Analysen har därför inte till avsikt att kritisera innehållet utan synliggör

endast det som finns respektive saknas. Däremot kan tolkarens resultat användas för att

bedöma läromedlet.

För att besvara forskningsfrågan gällande vilket analysverktyg den tidigare forskningen

använder sig av, synliggjordes fyra olika metoder; en diskursanalys, en kritisk

diskursanalys, en narrativ analys och en komparativ metod. Samtliga analysverktyg ligger

nära varandra och analyserna skiljer sig inte avsevärt. Däremot har analysverktygen valts

med omsorg för ett specifikt syfte.

För att besvara forskningsfrågan gällande vilken analysmetod som passar sig bäst för att

analysera maktstrukturer och kvinnoframställning i läromedel anser vi, styrkta av den

tidigare forskningen, att en kritisk diskursanalys är bäst anpassad för syftet. Den kritiska

diskursanalysen synliggör maktstrukturer och dolda budskap för att påvisa obalans i

innehållet såväl som bakomliggande diskurser. Den kritiska diskursanalysen har använts i

störst utsträckning av de presenterade forskarna. Detta bekräftar effektiviteten av

analysverktyget som metod.
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Inför kommande arbete med den empiriska undersökningen kan inspiration tas från

forskarnas upplägg och hantering av den kritiska diskursanalysen, trots annan

ämnesinriktning på vårt valda läromedel. Återkommande kurslitteratur och föreläsningar

under lärarutbildningen viktar valet av (text)analysmetod beroende på syfte.

Analysverktyget kritisk diskursanalys synliggjordes som lämplig metod vid analys av

läromedel med fokus på samtid och kontext. Diskurserna måste således vara väl utvalda

för perspektivet som vi vill undersöka.

För att besvara forskningsfrågan hur tidigare forskning har arbetat med genusperspektiv i

läromedelsanalyser, syntes den explicita- och implicita framställningen av jämställdhet,

genus och normer. I de vetenskapliga texterna synliggjordes både medvetna och

omedvetna kopplingar till genusperspektivet. Samtliga studier resulterade i någon typ av

obalans gällande genusframställningen i både innehåll och bakomliggande aktörer.

Vår syn på ett balanserat läromedel tolkas utifrån styrdokumenten och bekräftades i

Ohlanders vetenskapliga undersökning. Det innebär en lika fördelning mellan kvinnor och

mäns historia i positiv och negativ bemärkelse, som nämns i inledningen. Den tidigare

forskningen har gett oss insikt om vikten av en läromedelsanalys som kan vara till hjälp

för läraren i val av läromedel. Lärare har ett stort ansvar gällande läromedelsurvalet som

måste förmedla styrdokumentens krav och värderingar till eleverna. Om materialet är

ofullständigt måste komplettering av innehåll ske. Även i val av kompletteringsmaterial

bör en analys av innehållet utföras.

För att knyta samman slutsatsen med ovanstående analys, där läromedelsförfattarnas

påverkan synliggjordes, insåg vi att det är fler aspekter än forskningsfrågorna att beakta.

Området kring läromedelsförfattarnas påverkan har väckt en stor nyfikenhet hos oss.

Samtidigt inser vi att ämnet är svåranalyserat då skapandet av läromedel sker i många steg

med anknytning till läroplanen där dels läromedelsförfattare, dels läromedelsförlagen har

påverkan på innehållet. Således kommer inte området att beröras vidare i större omfattning

i den empiriska undersökningen men är fortfarande ett viktigt perspektiv att diskutera för

kommande yrkesroll.

Den tidigare forskningen uppmärksammade att skolans ledning har en betydande roll för
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val av läromedel. Vi hävdar att urval av läromedel bör göras i samråd med undervisande

lärare. Som nämnts ovan, står lärare till svars för det förmedlade innehållet i läromedlen

därav vikten av deras deltagande i urvalet. Är urval av läromedel en ekonomisk

ramfaktor? Vidare ställer vi oss frågan hur detta påverkar en likvärdig skola över hela

landet. Vi argumenterar för att ekonomiska ramfaktorer inte borde styra val av läromedel.

Hade ett statligt läromedelsmonopol kunnat garantera ett välgranskat och balanserat

läromedelsinnehåll? Dessa frågor är omöjliga för oss att besvara utifrån vår studie. Det vi

däremot kan undersöka är om innehållet som finns i både fysisk och digital form skiljer

sig åt samt om läromedlet är balanserat utifrån vår definition.

Avslutningsvis har forskningsluckor upptäckts i processen. Vi såg avsaknaden av

läromedelsanalyser i granskade läromedel för årskurs 4-6 överlag. Detta innefattar även

historieämnet som är av intresse för oss. Därför genomförs en kritisk diskursanalys med

fokus på genusframställning och kvinnor i historieläromedel för årskurs 4-6 som beskrivs

vidare i den empiriska undersökningen.
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Empirisk undersökning - diskursanalys
Före vår tid var de flesta samhällen djupt patriarkaliska. Det innebär en stark dominans av

män i källmaterialet. Det betyder dock inte att kvinnans perspektiv inte finns eller ska

exkluderas. Vi vill därför förtydliga att vår studie fokuserar på historiedidaktik och inte

historieforskning.

Motiv för empirisk undersökning
Forskningsbakgrunden synliggör forskningsluckor i vårt valda undersökningsområde

gällande läromedelsanalyser. Vi har identifierat tre områden där blottor finns som även

skiljer vår studie från tidigare publikationer. Forskningsluckorna vi berör är analys av

historieläromedel med fokus på genusframställning:

● publicerade under samma läroplan (Lgr 22) för elever i årskurs 4-6

● av fysiskt- och digitalt läromedel

● med urval av kapitel som täcker 1800-talet

För att beröra forskningsluckorna och besvara vårt syfte samt frågeställning, används en

kritisk diskursanalys som metod med genusperspektivet som teoretisk förankring.

Syfte och frågeställning till empirisk undersökning
Syftet med undersökningen är att granska aktuella läromedel, fysiska såväl som digitala,

för årskurs 4-6 i historieämnet. Samtliga läromedel i studien är publicerade under åren för

den aktuella läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

(2022). Granskningen sker med utgångspunkt i genusperspektivet där kvinnans

framställning i läromedlet fokuseras utifrån den historiska epoken 1800-talet. Epoken

valdes för att garantera ett så jämställt källmaterial som möjligt och är dessutom ett större

centralt områden i läroplanen som behandlas i årskurs 6. Vi vill återigen understryka att

studien inte syftar till historieforskning utan mot den historiedidaktik som framförs till

elever.

Följande frågeställning kommer att genomsyra den empiriska undersökningen:

● Hur framställs kvinnor och män i form av text och bild i historieläromedel för

årskurs 6 under perioden 1800-talet?
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Anledningen till att undersökningen även inkluderar männens perspektiv är för att

synliggöra kvinnans perspektiv och framställning. Därav blir den manliga

framställningens roll en motpol att knyta an till.

Teoretisk förankring
Undersökningen baseras med utgångspunkt i ett Socialkonstruktivistiskt perspektiv vilket

fungerar som ett paraplybegrepp. Carl Martin Allwood och Martin G. Erikson (2017, s.

145) beskriver i Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och andra

beteendevetenskaper att det socialkonstruktivistiska perspektivet är konstruerat utifrån den

kontext det är skapat i. Därför bör det granskade läromedlet inte endast analyseras utifrån

innehåll utan även utifrån det sociala sammanhanget det är producerat i. Det

socialkonstruktivistiska perspektivet är nära förknippat med en diskursanalys därav

kopplingen dem emellan.

Genusteori
Genusteori utgår från genusvetenskapen och kartlägger könens roller i den samhälleliga

kontexten. Svenska Akademiens ordlista definierar begreppet som “en teori där

könsrelaterade problem ses ur ett sociokulturellt perspektiv” (SAOL14, 2015). Genusteori

är internationell och har ett flertal inriktningar. Yvonne Hirdman är representant för en

genusteori i Sverige. Således utgår teorin i vår kommande studie från Yvonne Hirdmans

(1988) version av genusteorin utifrån hennes begrepp genuskontrakt.

Hirdmans genusteori förklaras på ett tydligt sätt i Genus skriven av Mia Eriksson och

Lucas Gottzén (2020) vilken är den tolkning studien baseras på.

Hirdman syftar begreppet genuskontrakt till skapandet av normer. Kontraktet skapas av

män men upprätthålls av både män och kvinnor då normerna inte ifrågasätts. Normerna

går i arv och kan vara en anledning till varför genuskontraktet inte bryts (Hirdman 1988, s.

54). Genuskontraktet berör förväntningar om könens olika roller vilket kan ses som

osynliga regler kring livsval, egenskaper och ansvar. Kontraktet påverkas också av den

sociala och personliga kontexten, exempelvis klasstillhörighet och status (Eriksson &

Gottzén 2020, ss. 32-33).

Genom att synliggöra den manliga överordningen kan vi undersöka det manliga respektive
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kvinnliga perspektivets utrymme i läromedel som beskriver 1800-talet. Med hjälp av

genuskontraktet kan vi undersöka obalans i läromedelsinnehållet utifrån upprätthållandet

av kvinnliga och manliga normer.

Metod och material
För att besvara frågeställningen gällande hur kvinnor och män framställs både i text och

bild i historieböcker, kommer en kritisk diskursanalys att utföras. Den tidigare forskningen

styrker valet av en kritisk diskursanalys som analysverktyg.

Den empiriska undersökningen utgår ifrån följande material:

● Natur & Kultur - PULS SO 6

ISBN: 9789127461338

● Gleerups - Utkik Historia 4-6

ISBN: 9789151107370

● Liber - SOS 6

ISBN: 9789147143740

Natur & Kulturs läromedel PULS SO 6 är ett fysiskt såväl som digitalt läromedel författat

av David Thurfjell, Lotta Malm Nilsson, Göran Körner, Per Lindberg, Marianne

Abrahamsson, Anna Lena Stålnacke, Anna Götlind, Kajsa Bornedal, Karin Nygårds,

Ludvig Myrenberg, Kajsa Kramming och Erik Sandberg (2022). Historieavsnittet är dock

författat av Göran Körner, Per Lindberg och Anna Götlind. Vår empiriska undersökning

har utgått ifrån den digitala versionen.

Gleerups läromedel Utkik Historia 4-6 är ett fysiskt såväl som digitalt läromedel författat

av Svante Skoglund (2022). Vår empiriska undersökning har utgått ifrån den fysiska

versionen.

Libers läromedel SOS 6 är ett fysiskt såväl som digitalt läromedel författat av Ingrid

Berlin, Åsa Colliander Celik, Johan Eriksson, Kalle Holmqvist och Börge Ring (2022).

Vår empiriska undersökning har utgått ifrån den digitala versionen.

Läromedlen är valda utifrån tre av de större förlagen som står bakom de läromedel vi har
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arbetat med under den verksamhetsförlagda utbildningen. Ovannämnda läromedel finns

alla fysiskt såväl som digitalt och är publicerade under Lgr22 läroplan (Skolverket 2022).

PULS (Körner et al. 2022) digitala version upplevs som en inskannad fysisk bok där

sidnummer framgår tydligt vilket Utkik (Skoglund 2022) och SOS (Berlin et al. 2022)

digitala versioner saknar. Därav är dessa även analyserade i deras fysiska versioner.

Samtliga läromedel har ett avsett kapitel för 1800-talet som analyserats i enlighet med

undersökningens frågeställning.

Utifrån Denscombes (2018, ss. 400-402) innehållsanalys (se bilaga 2) skapades en modell

(se bilaga 3) och matris anpassad för vår studie där underlaget sammanställdes kvantitativt

och kvalitativt (se bilaga 13). Analysen utfördes först kvantitativt där numeriska data

samlades in för att synliggöra kvinnors respektive mäns förekomst i avsett kapitel.

Därefter analyserades innehållet kvalitativt utifrån ovannämnda kategorier: framställning

av kvinnor och män i hemmet, yrkeslivet och i historiska händelser. Analysen utfördes

läromedel för läromedel vilka sedan sammanställdes gemensamt i matrisen. I analyserna

nedan har delar av matrisen synliggjorts, sammanställts och diskuterats vilket skapar en

generell framställning av läromedelsinnehållet i relation till forskningens syfte. Vi är

medvetna om att vår tolkning av analysen kan påverka läsarens bild av innehållet. Vår

tolkning utgår från vår diskurs som lärare vilket således kan resultera i en annan

diskussion med andra perspektiv i fokus.

I analysen har endast tydligt framskrivna namn, pronomen och yrkestitlar kopplade till ett

specifikt kön inkluderats i den kvantitativa analysen som till exempel piga, dräng och

adelskvinna. Vidare benämns dessa som nyckelord. Däremot har yrkestitlar och

samhällsklasser utan en konkret könsbenämning uteslutits som till exempel bönder,

torpare och hantverkare.

I den empiriska undersökningen har Denscombes (2019, s. 438) forskningsetiska principer

tagits i beaktande. Vid citering och användning av bilder i studien har upphovsmannen

alltid angetts i enlighet med lagen (SFS 1960:729). Således kommer läromedlen namnges i

sin helhet. Principen skydda deltagarnas intressen innebär att vår empiriska undersökning

inte utförs i syfte att skada läromedelsförfattare eller förlag (Denscombe 2019, s. 439). Då

vi analyserar redan publicerade verk menar Denscombe (2019, s. 435) att det faller under

undantag från regler. Därför behöver ingen säkerhet kring personuppgifter upprätthållas.
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Nedan introduceras, analyseras och diskuteras den empiriska undersökningen utifrån

diskursanalysens givna dimensioner text, diskursiv praktik och social praktik (se bilaga 1).

Faircloughs kritiska diskursanalys
Norman Faircloughs kritiska diskursanalys förklaras på ett tydligt sätt i Diskursanalys som

teori och metod (Winther Jørgensen & Phillips 2000) vilken är den tolkning studien

baseras på.

En kritisk diskursanalys är en komplex och fördjupad modell av en diskursanalys där

maktperspektivets inflytande på innehållet ses som ett tillägg. Faircloughs välanvända

version av en kritisk diskursanalys består av en modell (se bilaga 1) innehållande tre

dimensioner som synliggör hur makt utövas genom språk. Modellens dimensioner

samspelar och skapar en analytisk helhet (Spjut 2021, s. 109).

Dimensionen text innefattar valet av kommunikation som berör text, bild och tal eller en

mix av samtliga. Val av ord representerar textens utformning samt avsändarens

bakomliggande attityd. Detta görs med hjälp av en textanalys där texten kvantitativt

undersöks och kvalitativt reflekteras över (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 74).

Dimensionen diskursiv praktik hänvisar till produktionen och konsumtionen av texten där

innehållet sätts i ett sammanhang som påverkas av befintliga diskurser. Textförfattare

utvecklar alltså texters innehåll utifrån redan existerande diskurser. Läsaren tolkar i sin tur

textens innehåll utifrån tidigare erfarenheter, därmed tolkas innehållet olika beroende på

läsare (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 75).

Dimensionen social praktik innefattar uppfattningen av text i relation till sitt sociala

sammanhang när texten sätts i bruk. Dimensionen hjälper till att motivera varför innehållet

ser ut som det gör utifrån samhälleliga normer, traditioner och kulturer (Winther Jørgensen

& Phillips 2000, s. 75). Således används en teoretisk förankring som stöd. I den slutliga

reflektionen resoneras kring acceptans eller ifrågasättande genom att undersöka

maktförhållanden vilket skapar den kritiska delen i en kritisk diskursanalys (Winther

Jørgensen & Phillips 2000, s. 90). Det framkomna resultatet, positivt som negativt, bör
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noga övervägas i hur det läggs fram i offentligheten (Winther Jørgensen & Phillips 2000,

s. 92).

Läromedelsanalys kopplat till Faircloughs kritiska diskursanalys
Spjut menar att en kritisk diskursanalys är väl anpassad för läromedelsanalyser precis som

den tidigare forskningen påvisade (2021, s. 109). Analysens resultat består endast av vår

tolkning av innehållet och kan således tolkas annorlunda av en annan person. Syftet med

läromedelsanalyserna är inte att påvisa bra eller dåligt läromedel utan i vilken utsträckning

innehållet eventuellt behöver kompletteras i relation till styrdokumenten.

Utifrån Faircloughs kritiska diskursanalys har vi gjort en modell för hur analysverktyget

kan användas utifrån vårt syfte. Valt läromedel granskas med vald epok i fokus. Kvinnan

och mannens roll i hemmet, i yrkeslivet och i historiska händelser analyseras och

reflekteras över  (block gul, röd och grå).
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I analysens första steg (block blå) utförs en kvantitativ såväl som en kvalitativ textanalys

där kvinnlig och manlig framställning undersöks. Den kvantitativa textanalysen (block

grön) består av numeriska data där kvinnors och mäns omfattning redogörs genom

beräkning av nyckelord, personer och bilder utifrån kön (Se bilaga 13). Den kvalitativa

textanalysen (block rosa) kommer att redogöra kring insamlad numeriska data där

specifika textutdrag påvisas.

Analysens andra steg (block orange) undersöker påverkande diskurser. Undersökningen

behandlar läsarens diskurser samt den historiska diskursen på grund av det valda ämnet

historia. Läsarens kontext, är i det här fallet vår diskurs som lärare.

I analysens tredje steg (block lila) undersöks texten i relation till samhällets sociala

kontext. Vid bristfälligt material kan analysens resultat gällande textinnehåll ifrågasättas

eller accepteras. Oavsett vilket, påverkar det samhällets kontext. Vid acceptans av

bristfälligt läromedelsinnehåll, upprätthålls även samhällets genuskontrakt omedvetet.

Sammanfattningsvis kommer analysen för vald epok bilda ett gemensamt resultat som

påvisar historieläromedlens avsaknad eller fullständighet gällande kvinnoframställning för

årskurs 6.

Dimension 1 - Genomförande av textanalys

Kvantitativ analys
Den kvantitativa analysen presenteras i diagrammen Kvantitativ analys PULS SO 6, Utkik

Historia 4-6 och SOS 6. Diagrammen utgår ifrån en fördelning mellan kvinnor respektive

män inom fyra kategorier (För konkreta numeriska data se bilaga 13):

● Vilka rubriker nämner kvinnor/män eller kvinnliga/manliga nyckelord i

innehållsförteckningen?

● Vilka kvinnor/män nämns med namn och hur ofta nämns de?

● I vilken utsträckning nämns ordet kvinnliga/manliga nyckelord som är associerade

till könet?

● Hur många av illustrationerna/bilderna visar kvinnor/män?
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-

Den omtalade tjuven LasseMaja har inkluderats både i den manliga och kvinnliga beräkningen av

personer nämnda med namn.

Kvalitativ analys
Den kvalitativa analysen visar förekomsten av kvinnor respektive män med hjälp av tre

kategorier formulerade som frågor. Den kvalitativa analysen skildrar därför kvinnlig och

manlig framställning samt eventuella stereotypiska drag. De utdrag som presenteras nedan

är valda med hänsyn till kategorierna och representerar en generell bild över innehållet

som kommer att värderas och problematiseras vidare i diskussionen:

● Hur framställs och värderas kvinnor/män i yrkeslivet?

Vilka ord eller fraser visar detta?

● Hur framställs och värderas kvinnor/män i hemmiljön?

Vilka ord eller fraser visar detta?

● Hur framställs och värderas kvinnor/män i viktiga historiska händelser?

Vilka ord eller fraser visar detta?

Andra genusaspekter kan således identifieras men är inte fokuserade i denna studie.
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Natur & Kultur - PULS SO 6
Textutdrag 1 - Yrkesliv

I läromedlet framställs en vanligt förekommande yrkesroll på följande vis:

Barnängens tvålfabrik 1894. Kvinnorna pressar tvålmassan till tunna bitar, som packas in i papper.

(Körner et al. 2022, s.170)

Bildtexten har ett tillhörande fotografi föreställande arbetande kvinnor i fabriken (se

bilaga 4). Texten beskriver att kvinnans arbetsuppgifter består av att pressa tvålmassa till

tunna bitar vilket även bilden visar. Bilden synliggör endast kvinnliga arbetare.

Textutdrag 2 - Yrkesliv

Bildtexten beskriver rallares arbetsuppgifter och framhåller att yrket var hårt och slitsamt.

De som arbetade med att bygga järnvägen kallades rallare. Det var ett hårt och slitsamt arbete och

rallarna flyttade mellan olika arbeten. (Körner et al. 2022, s.171)

Bildtexten har ett tillhörande fotografi föreställande arbetande män vid järnvägen (se

bilaga 5). Fotografiet visar enbart män.

Textutdrag 3 - Yrkesliv

Följande citat är hämtat från en informationsruta som belyser könets påverkan på val av

namn på yrkesrollen “lärare” samt informerar om de olika könens arbetsvillkor. Ogifta

kvinnor benämndes som “fröken” medan män benämndes som “lärare”.

Läromedelsförfattarna väljer att benämna kvinnliga lärare som “fröken” vilket framgår

redan i rubriken till informationsrutan (se bilaga 6).

De äldre eleverna hade manliga lärare. De yngre eleverna undervisades av ogifta kvinnor, som hade

lägre lön än de manliga lärarna.  [...] Lärarinnan kallades “fröken”, liksom alla ogifta kvinnor.

(Körner et al. 2022, s.173)

Textutdrag 4 - Yrkesliv

I citatet nämns Axel Danielsson som en av grundarna av partiet Socialdemokraterna.

Texten informerar eleven om att Danielsson hamnade i fängelse på grund av sina texter

men att det inte hindrade honom från att fortsätta skriva. Hans fru Elma Danielsson nämns

som en hjälpande hand men eleven får ingen information om i vilken utsträckning.

Läromedelsförfattarna väljer att nämna Elma Danielsson i slutet av texten.

Journalisten Axel Danielsson var med och grundade Socialdemokraterna. Han dömdes till fängelse

för sina texter, men fortsatte att skriva och driva en tidning från fängelset. Till sin hjälp hade han sin
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fru Elma Danielsson som också var journalist. (Körner et al. 2022, s.184)

Textutdrag 5 - Yrkesliv

Texten berör dagstidningen Aftonbladets uppkomst genom att introducera Lars Johan

Hiertas prestationer. Läsaren får även information om Sveriges första kvinnliga journalist,

Wendela Hebbe och hennes arbete för tidningen.

Tidningen Aftonbladet grundades 1830 av Lars Johan Hierta i den publicerade Hierta artiklar om

sådant han tyckte var dåligt i Sverige tex ståndsriksdagen och kungens makt. [...] En av tidningens

journalister var Wendela Hebbe som skrev reportage om hur de fattiga hade det. Hon var Sveriges

första kvinnliga journalist. (Körner et al. 2022, s.177)

Textutdrag 6 - hemmiljö

I läromedlet finns en avsaknad berörande hemsituationen för kvinnor såväl som män.

Eleven får däremot information om ensamstående mammor och deras barns utsatthet.

Om en ensamstående kvinna fick barn blev det riktigt svårt, kanske omöjligt, för henne att försörja
barnet. Att vara en ogift mamma var en stor skam på 1800-talet. (Körner et al. 2022, s. 172)

Läsaren möter även tillhörande målning som ska efterlikna en ensamstående mamma med

hennes två barn (se bilaga 7).

Textutdrag 7 - historisk händelse

I läromedelstexten gällande kvinnlig kamp för jämställdhet möter eleven namnet Karolina

Widerström som beskrivs vara Sveriges första kvinnliga läkare. Vidare redogör

läromedelsförfattarna för hennes kamp för kvinnlig rösträtt.

Karolina Widerström blev Sveriges första kvinnliga läkare. Hon stred även för kvinnlig rösträtt.

(Körner et al. 2022, s. 183)

Läsaren får även möta ett tillhörande självporträtt på Karolina Widerström (se bilaga 8).

Textutdrag 8 - historisk händelse

I avsnittet gällande demokrati möter eleven Karl Staaff och hans politiska arbete där han

kämpade för allmän rösträtt. Hur allmän rösträtt definieras som begrepp i läromedlet är

otydligt i vår mening.

Liberalen Karl Staaff kämpade länge för allmän rösträtt. 1905 blev han statsminister han

samarbetade flera gånger med socialdemokraten Hjalmar Branting som sedan blev statsminister

1920. (Körner et al. 2022, s. 184)
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Läsaren får även möta ett tillhörande fotografi på Karl Staaff (se bilaga 9).

Gleerups - Utkik Historia 4-6
Textutdrag 9 - yrkesliv

Eleven får ta del av svenska utvandrare som gjorde karriär i Amerika. Läsaren får möta

Johan Nordström, grundaren till varuhuskedjan Nordstroms. Nordströms beskrivs som

framgångsrik av läromedelsförfattarna.

Johan Nordström från Luleå kom som 16-åringen [sic!] till USA år 1887. Hans varuhuskedja

Nordstroms är fortfarande framgångsrik. (Skoglund 2022, s. 266)

Textutdrag 10 - yrkesliv

Eleven får ta del av svenska utvandrare som gjorde karriär i Amerika. Läsaren får möta

Greta Gustafsson, även kallad Greta Garbo som än idag är världsberömd för sin

filmkarriär. Greta Garbo beskrivs som världsberömd filmstjärna av läromedelsförfattarna.

Greta Gustafsson från Söder i Stockholm kom som 19-åring till Hollywood, kallade sig Garbo och

blev världsberömd filmstjärna.  (Skoglund 2022, s. 266)

Textutdrag 11 - hemmiljö

Textinnehållet beskriver att nödåren innebar fattigdom och elände. En tillhörande

illustration från en tidning visar detta genom att måla upp mannens ansvar för familjen

medan mamman ligger döende (se bilaga 10). Bildtexten lyder följande:

[...]. Mamman ligger döende, medan sonen äter på en sko och en man tar bark från ett träd, för att

baka barkbröd. (Skoglund 2022, s. 263)

Mer information kring hemmiljön beträffande båda könen saknas.

Textutdrag 12 - historisk händelse

I avsnittet rörande kvinnlig rösträtt med rubriken “Hur gick det till när de svenska

kvinnorna fick rösträtt?” i läromedlets fördjupningsavsnitt får eleven även information att

“vanliga” män det vill säga de som inte var rika eller hade makt inte heller fick rösta i

riksdagsvalet. Däremot hade de makt att bestämma över sin hustru och familj.

Alla svenska män fick rösträtt i riksdagen först år 1909. Det är lätt att tro att ‘männen’ bestämt i alla

tider, men så är det inte. Fram till 1909 var det bara en liten del av den manliga befolkningen som

styrde landet, nämligen de män som hade en hög inkomst eller ägde en större gård. ‘Vanliga’ män

hade inte särskilt stor makt ute i samhället, men om de var gifta bestämde de över hustrun och
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familjen. (Skoglund 2022, s. 288)

Textutdrag 13 - historisk händelse

I fördjupningsavsnittet beskrivs Elin Wägners medverkan i kampen för den kvinnliga

rösträtten med hjälp av en bildtext bestående av två och en halv mening.

I pärmarna som författaren Elin Wägner byggt ett torn av finns massor med underskrifter som

kräver kvinnlig rösträtt. (Skoglund 2022, s .289)

Textutdrag 14 - historisk händelse

Edward Jenner som upptäckte vaccinet mot smittkoppor beskrivs på en halv textsida i

läromedlet.

Men så fick den engelske läkaren Edward Jenner en idé [...]. Jenner skickade in en rapport om sin

upptäckt till den kungliga brittiska Vetenskapsakademin [...]. Men Jenner gav sig inte. Han gick

vidare. [...] Jenners upptäckt stämde alltså [...]. (Skoglund 2022, s. 283)

Liber - SOS 6
Textutdrag 15 - yrkesliv

I läromedlet får eleven information om arbetsvillkoren på en tobaksodling i början av

1800-talet. Vid regniga perioder kunde jobbet inte utföras, således fick Maria inte lön vid

dessa tillfällen. När Maria valde att arbeta på ett bygge istället för att vänta ut regnet i ett

skjul fick hon poliserna efter sig som slog henne. Läromedelsförfattarna förklarar att

Maria var en fattig tobaksplockare och “dessutom” en ogift mor.

När det hade regnat i en vecka tröttnade Maria och gick och arbetade på ett bygge i stället. Då

skickade brukspatron Jancke [...] polisen på henne. Poliserna slog henne [...] så att hon blev svårt

skadad [...]. Maria Jönsdotter var en fattig tobaksplockare och dessutom ogift mor. (Berlin,

Colliander Celik, Holmqvist & Ring 2022, s. 265)

Textutdrag 16 - yrkesliv

Kvinnors och flickors utsatthet på fabrikerna förklaras i läromedlet med hjälp av begreppet

“tafsade”. Eleverna får information om att kvinnorna behandlades illa av både chefer och

manliga kollegor.

Kvinnor och flickor som arbetade på fabrikerna behandlades ofta illa. Både cheferna och de

manliga kollegorna tafsade på dem. (Berlin, Colliander Celik, Holmqvist & Ring 2022, s. 285)

Textutdrag 17 - yrkeslivet
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Pojkars utsatthet på fabrikerna förklaras i läromedlet med hjälp av begreppen “slagna” och

“mobbade”. Eleverna får information om att pojkarna behandlades illa av de äldre

arbetskamraterna.

Många pojkar blev slagna och mobbade av äldre arbetskamrater. (Berlin, Colliander Celik,

Holmqvist & Ring 2022, s. 285)

Textutdrag 18 - hemmiljö

Läromedlet förmedlar att kvinnor och män inte hade samma värde på 1800-talet. Eleven

får information om att kvinnorna inte var myndiga och dessutom inte fick bestämma över

sina ägodelar. Läromedelsförfattarna förmedlar att om en kvinna var gift skulle “ju”

mannen ha ansvaret över henne.

Kvinnor kunde ansöka om att bli myndiga så att de skulle få bestämma över sina egna pengar, men

bara om de var ogifta. Om en kvinna var gift skulle ju hennes man bestämma över henne. (Berlin,

Colliander Celik, Holmqvist & Ring 2022, s. 264)

Textutdrag 19 - historisk händelse

Läromedelsförfattarna inkluderar ett kvinnligt perspektiv beträffande en manlig rörelse.

Eleven får ta del av kvinnornas aktiva roll i kampen för nykterhet samt resultatet av deras

medverkan och påverkan.

Det var ofta kvinnor som var mest aktiva. De demonstrerade och ordnade stora möten. Politikerna

tvingades lyssna på nykterhetsrörelsen. Det infördes höga skatter på alkohol och det blev olagligt

att göra eget brännvin hemma [...]. Medlemmarna i nykterhetsföreningarna insåg att det gick att

förändra samhället [...]. (Berlin, Colliander Celik, Holmqvist & Ring 2022, s. 277)

Dimension 2 - Diskursiv praktik med tillhörande diskussion
Under arbetets gång har genusperspektivet undersökts implicit och explicit, vilket har

förklarats djupare i avsnittet centrala begrepp i forskningsbakgrunden. Således har

genusperspektivet och jämlikhetsdiskursen varit övergripande och legat till grund för

valda diskurser och analysens utförande.

Historisk kontext
Historisk diskurs

Läromedelsinnehållet är knutet till ett historiskt källmaterial som inte kan omskrivas eller

förändras utan att ge en felaktig bild av historien, därav identifieras en historisk diskurs i

läsningen. I analysen har segment identifierats som direkt kan kopplas till historiska
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normer. Därmed inte sagt att innehållet inte kan förmedlas mer rättvist eller likvärdigt

gällande kvinnlig och manlig förekomst. Läromedelsförfattare har även möjlighet att

synliggöra förändringen som har skett historiskt för att förmedla våra nutida normer.

Exempel på detta kan vi se i textutdrag 3 “Lärarinnan kallades ‘fröken’, liksom alla ogifta

kvinnor.” (Körner et al. 2022, s. 173). I enlighet med den historiska kontexten var det

normalt att kvinnan kallades för fröken medan mannen kallades för lärare.

Läromedelsförfattare kan således förtydliga vårt nutida jämställda perspektiv, det vill säga

att manliga och kvinnliga lärare har samma benämning.

Ytterligare ett exempel som visar den historiska diskursens påverkan är synen och

särbehandlingen av ogifta kvinnor och ensamstående mammor som berörts i textutdrag 6

och 15. “Att vara en ogift mamma var en stor skam på 1800-talet.” (Körner et al. (2022, s.

173) synliggör detta med fokus på ordet “skam”. Återigen speglar detta den historiska

dåtida normen. Att däremot skriva “[...] dessutom ogift mor” (Berlin et al. 2022, s. 265)

med fokus på ordet “dessutom”, speglar inte den historiska diskursen och kan ses som

läromedelsförfattarnas värdering. Ytterligare ett exempel som påvisar detta är taget från

textutdrag 18 “[...]. Om en kvinna var gift skulle ju hennes man bestämma över henne”

(Berlin et al. 2022, s. 264). Ordet “ju” anser vi lägger värdering i den historiska kontexten

och hade således kunnat utelämnas av läromedelsförfattarna. Den historiska diskursen

påvisar således vikten av att vara gift som kvinna under 1800-talet.

Ett exempel som visar motsatsen är taget från textutdrag 12 “[...]. ‘Vanliga’ män hade inte

särskilt stor makt ute i samhället, men om de var gifta bestämde de över hustrun och

familjen.” (Skoglund 2022, s. 288). Exemplet synliggör kvinnans utsatthet som gift medan

mannens maktposition som gift stärks. Här framhävs således den historiska diskursen

kvinnornas utsatthet till skillnad från exemplet ovan.

Lärarens kontext
Lärardiskurs

Framtagna diskurser och utdrag med tillhörande diskussion är endast vår tolkning av

textanalysen och behöver nödvändigtvis inte vara den bilden eleverna uppfattar. Således

blir vår diskurs som lärare inkluderad vilket i sin tur påverkar den kritiska

diskursanalysen. Texterna skapas i olika diskurser och uppfattas också olika beroende på

mottagare. Den kritiska diskursanalysen utgår därför endast från vår tolkning vilket skapar
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en lärardiskurs.

Som belysts i den kvantitativa analysen ovan (se diagram) får männen ett större

innehållsmässigt omfång än kvinnor vilket synliggörs i textutdrag 13 och 14. Elin

Wägners historiska påverkan för kvinnlig rösträtt nämns i Utkik Historia 4-6 (Skoglund

2022, s. 289) med hjälp av en bildtext på två och en halv mening med tillhörande bild.

Däremot finns hon inte representerad i textavsnittet i stort. I samma läromedel presenteras

Edward Jenner som också har en historisk påverkan blir tilldelad ett halvt uppslag till

skillnad från Wägner. Som lärare ställer vi oss frågan ifall den ovannämnda ojämna

fördelningen är i enlighet med kursplanen för historieämnet:

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram [...] över hur

kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen [...]. (Skolverket 2022, s. 180)

I textutdrag 4 talas det om Axel Danielsson som en av grundarna för Socialdemokraterna

och hans kamp mot tryckfrihet. Danielsson fortsatte att bedriva tidningen från fängelset

med hjälp av sin hustru Elma Danielsson. I texten presenteras Danielsson både i brödtext

och bildtext medan Elma Danielsson endast nämns i slutet av bildtexten. Meningen “Till

sin hjälp hade han sin fru Elma Danielsson som också var journalist” (Körner et al 2022, s.

184) upplevs förminskade då hennes uppgifter och påverkan inte skrivs ut. Är endast Axel

Danielssons kamp värd att nämna?

I textutdrag 16 använder läromedelsförfattarna ordet “tafsa” i följande exempel “[...]. Både

cheferna och de manliga kollegorna tafsade på dem.” (Berlin et al. 2022, s. 285). Som

lärare ifrågasätter vi läromedelsförfattarnas val av ordet “tafsa” för att beskriva händelsen.

Begreppet är förlegat och därmed ställer vi oss frågan om eleverna förstår innebörden av

ordet ur ett pedagogiskt perspektiv. Vi har även svårt att förstå i vilken omfattning

kvinnorna utsattes och menar således att ett annat ordval eller ett förtydligande hade varit

mer passande för att beskriva den korrekta situationen med rätt benämning för kvinnornas

utsatthet.

Textutdrag 7 och 8 hämtat ifrån PULS SO 6 (Körner et al. 2022, ss. 183-184) visar hur

Karl Staaff och Karolina Widerström framställs samt deras historiska påverkan på

samhället (se bilaga 8 & 9) En bildanalys synliggjorde enligt oss en “orättvis” bild av

deras framställning. Staaffs bild förmedlar känslan av makt och pondus medan
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Widerströms bild kan tolkas som generell. Hennes porträtt till skillnad från Staaffs bild

visar inte styrka eller makt och kan inte heller kopplas till textinnehållet vilket Staaffs bild

gör. I samma läromedel skildras viktiga rörelser som enligt oss framställs på ett ojämställt

sätt. När männens arbetarrörelse berörs presenteras riktiga fotografier (se bilaga 11) som

synliggör demonstrationerna medan kvinnornas rösträttsrörelse presenteras med hjälp av

fiktiva illustrationer (se bilaga 12). Vi menar att riktiga fotografier påvisar en annan

trovärdighet än illustrationer, vilket således blir till männens fördel. Om eleverna utför

denna analys kan vi inte uttala oss om, vilket synliggör lärardiskursens påverkan. Vi har

utfört bildanalyser på samtliga bilder, fotografier och illustrationer i sin helhet medan

elever kan tolka bilderna som ett komplement till texten. Således kan bildernas syfte gå

förlorat.

I Utkik Historia 4-6 presenteras kampen för kvinnlig rösträtt under kapitlets

fördjupningssidor längst bak i boken. Där får eleven läsa om grundläggande information

rörande uppkomsten av kvinnlig rösträtt och lika villkor men får inte ta del av denna

information innan fördjupningsavsnittet. Detta kan tolkas som om informationen rörande

kvinnlig rösträtt inte avser grundläggande kunskaper om demokrati och allmän- samt

kvinnlig rösträtt utan istället fungerar som ett tillägg. Informationen är enligt oss dessutom

knapphändig trots att titeln Kampen för kvinnlig rösträtt (Skoglund 2022, s. 288) syftar till

just kvinnornas kamp. Innehållet berör till stor del bakgrundsinformation innan

kvinnokampens förekomst vilket tar textutrymme från kvinnornas kamp och påverkan,

som textutdrag 12 hämtat från samma kapitel visar. Vi anser även att tydliga exempel på

kvinnors påverkan är otillräcklig. Uppslaget presenterar en bild och bildtext på Elin

Wägner, dock hade ytterligare information kring hennes bedrifter önskats för att ta del av

en fullständig framställning av kvinnorörelsen. Lärardiskursen ger oss möjlighet att ställa

frågan ifall samtliga elever får ta del av nyss nämnda information kring kampen om

kvinnlig rösträtt när den presenteras i förbifarten med en kort hänvisning “läs mer om

kampen för kvinnlig rösträtt på sidan 288” (Skoglund 2022, s. 273) i grundtexten. Får

eleverna tillräcklig kunskap om kvinnor- och rösträttsrörelsen i enlighet med

styrdokumenten om man väljer läromedlet Utkik historia 4-6? Detta leder oss vidare till

den kommersiella diskursen.
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Dimension 3 - Social praktik med teoretisk förankring

Den sociala praktiken berör läsarens uppfattning av texten vilket i den empiriska

undersökningen är vår uppfattning som lärare. Detta i förlängningen berör även eleverna

då vi som lärare ska förmedla och ansvara över läromedlets innehåll. Således är lärare och

läromedelsförfattare viktiga aktörer när det gäller att förmedla historien vidare framåt

(Spjut 2021, ss. 110-111). En viktig del av den kritiska diskursanalysen är att synliggöra

hur makt utövas genom språket. Av den anledningen används Hirdmans begrepp

genuskontrakt vilket ska hjälpa till att synliggöra språkets makt i ovan analyserat

läromedel genom att ta ut konkreta exempel från läromedelsinnehållet.

Genuskontrakt
Hirdman menar att genuskontrakt måste ifrågasättas och utmanas av män såväl som av

kvinnor. Genuskontraktet förblir ett fortsatt skapande av normer som läromedelsförfattare

och ansvariga lärare förstärker genom att förmedla det vidare till elever. Det innebär inte

att historien ska skrivas om utan endast framhäva mer jämställda perspektiv dels i språket,

dels i textutrymmet. Vilka som nämns, i vilken omfattning och hur de nämns är därför

centrala frågor att beakta.

Analysen har synliggjort ett flertal exempel som vi anser främjar fortsatt skapande av

genuskontraktet vilket upprätthåller den manliga normen som överordnad. Nedan följer

konkreta förändringsområde för dessa exempel som hade kunnat bidra till den önskvärda

förändringen.

Förändringar i genuskontrakt med tillhörande diskussion
Som nämnts tidigare i textutdrag 16 använder läromedelsförfattarna ordet “tafsa” för att

synliggöra en våldshandling med sexuell innebörd gentemot flickor och kvinnor. Utöver

ovan nämnda problematik upprätthålls genuskontraktet då våldshandlingens allvar

förminskas. Som textutdrag 17 förtydligar beskrivs en våldshandling gentemot pojkar som

mer allvarlig där läromedelsförfattarna har valt att beskriva den konkreta våldshandlingen

“slagna” och “mobbade”. Detta kan upprätthålla genuskontraktet där mannen och hans

utsatthet värderas högre än kvinnornas. Hade mannens utsatthet beskrivits som “pojkbus”?

För en likvärdig framställning hade kvinnornas utsatthet behövts nämnas med konkret och
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korrekt våldshandling.

Den kvantitativa analysen samt diskussionen i dimension 2 synliggör skillnaden av

textutrymme gällande textutdrag 13 och 14. De två viktiga representanterna tilldelas ett

orättvist textutrymme med ojämställda förhållanden vilket kan bidra till upprätthållande av

genuskontraktet. Bör Wägner, en viktig person för den kvinnliga röströrelsen, bli tilldelad

mindre utrymme än Jenners upptäckt av smittkoppsvaccinet? Bådas bedrifter är avsevärda

och förtjänar därför lika utrymme i läromedlet. Wägner och kvinnornas rösträtt som endast

berörs i fördjupningsavsnittet kan dessutom tyda på att kvinnan och deras historia inte är

lika mycket värd som männens och därför får en placering längst bak i kapitlet. Hade

männens kamp för allmän rösträtt placerats där? Återigen stärks och upprätthålls

genuskontraktet.

I bildanalysen som tillhör textutdrag 6 förmedlas ensamstående mammors utsatthet.

Läromedelsförfattarna har valt en bild på en ensamstående mamma med två barn som

enligt oss visar en uppgiven och försummad mamma som relateras väl till tillhörande text.

För att bryta genuskontraktet hade en komplettering bestående av ytterligare ett perspektiv

av bilden såväl som texten behövts för att förtydliga att ensamstående mammor såväl som

pappor idag “inte är en stor skam”.

Som berörts under dimension 2 hade läromedelsförfattarna kunnat lägga in ytterligare ett

perspektiv avseende textutdrag 3 genom att knyta ihop historiska uttryck som “fröken”

och “lärarinna” med ett nutida perspektiv. Eleverna hade behövt påminnas om hur “lärare”

värderas idag vilket läromedelsförfattarna inte tog vara på. Vi är på god väg att bryta

genuskontraktet då både kvinnor och män idag benämns som “lärare” men är långt ifrån

klara, vilket läromedelsförfattarnas val av rubrik “Lärare och fröknar” framhåller.

Styrdokumenten menar att historien ska visa “hur det förflutna format nutiden och därmed

präglar våra förväntningar på framtiden” (Skolverket 2022, s. 180) vilket kan göras genom

att inkludera ett nutida mer jämställt perspektiv. Detta kan kopplas till Faircloughs

textanalytiska verktyg modalitet med intonation som ska framhäva flera perspektiv och

flera möjligheter för tolkning (Spjut 2021, s. 114). Därför är ett mer jämställt perspektiv

dels i språket, dels i textutrymmet, önskvärt för att kommande generationer ska få verktyg
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att fortsätta våga ifrågasätta och utmana det historiska genuskontraktet. Detta i sin tur

möjliggör att vårt nutida genuskontrakt kan ifrågasättas framöver vilket kan utveckla och

förändra samhällets syn på jämställdhet.

Reflektion och sammanfattning
Läromedelstexter är komplexa texter då innehållet mottas dels av elever, dels av lärare och

ska förmedla kunskap till eleverna under styrdokumentens giltighetstid. Val av läromedel

är således viktigt men fungerar också som en produkt med ett kommersiellt syfte. Lärarens

uppdrag innebär ett ansvarar för undervisningen och den kunskap eleverna får ta del av

vilken ska stå i relation till styrdokumenten. Valet av läromedel påverkar därför vilket

innehåll eleverna möter. Naturligt infaller således en sammanställning av redovisat

läromedel samt hur de ställer sig gentemot varandra innehållsmässigt.

För att besvara undersökningens frågeställning “Hur framställs kvinnor både i form av text

och bild i historieläromedel för årskurs 4-6 under 1800-talet?” har en kritisk diskursanalys

utförts på tre läromedel: PULS SO 6, Utkik Historia 4-6 och SOS 6. Läromedlens innehåll

är till stor del likvärdig i samtliga material. Den kvantitativa analysen visar att män och

deras framställning är överrepresenterade i samtliga läromedel. Däremot anser vi att den

kvalitativa analysen påvisar ett mer jämställt innehåll i SOS 6 till skillnad från resterande

läromedel vilket textutdrag 19 visar. Detta då läromedlet fokuserar på att ge en generell

framställning av 1800-talet och inte fördjupad information om specifika människor,

oavsett kön. Detta innebär dock att läromedelsinnehållet bör kompletteras för att ge

fördjupade kunskaper rörande både den manliga och kvinnliga framställningen.

Utkik Historia 4-6 förmedlade ett stort textomfång men utan större innehåll av

kvinnoframställningen. Innehållet nämner ett flertal kvinnor i förbifarten utan en större

förklaring till deras roll eller påverkan på 1800-talets historia. Detta i sin tur kan leda till

att den kvantitativa analysen blir missvisande. De få kvinnor som ges utrymme i texten

behandlas mestadels i kapitlets fördjupningsavsnitt vilket enligt oss skapar frågan om

innehållet hinner beröras av samtliga elever. Vidare presenteras två kvinnor och två män

samt deras prestationer genom en likvärdig framställning under avsnittet “Livet i USA”

vilket textutdrag 9 och 10 berör. Nyss nämnda exempel är en av få framställningar som

anses likvärdig.
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PULS SO 6 visar enligt den kvantitativa analysen att kvinnoframställningen är

underrepresenterad till skillnad från Utkik Historia 4-6. Däremot synliggör den kvalitativa

analysen att kvinnorna som nämns i PULS SO 6 nämns i en bredare och betydande kontext

för historien vilket Utkik Historia 4-6 saknar. Således förmedlar innehållet en likvärdig

bild om kvinnornas och männens skeende och betydelse under 1800-talet vilket textutdrag

1 och 2 styrker. Även Hierta och Hebbe framställs som betydande för grundandet av

tidningen Aftonbladet vilken lever kvar än idag. Textutdrag 5 stärker således den

likvärdiga bilden i läromedlet.

Männens roll i hemmet nämns endast vid ett fåtal tillfällen i samtliga läromedel vilket

textutdrag 11 synliggör. Exemplet visar mannens övertagande av ansvar gentemot familjen

under nödåren. Däremot är männens roll väl representerad vid talan om yrke och

historiska händelser. Kvinnans roll är generellt svag i läromedlet. Vad avsaknaden av

kvinnoframställningen beror på har denna studie inte fokuserat på. I vilken grad

läromedelsförfattarnas diskurs har påverkat kvinnoframställningens omfång i respektive

läromedel förblir okänt. Däremot delar vi Dahls (2019, ss. 19-20) uppfattning om att en

bred variation av läromedelsförfattare är önskvärt för att eleverna ska få en likvärdig

framställning. Ett djupare perspektiv gällande läromedelsförfattarna går vi inte in på då det

faller utanför vår frågeställning, likt Danielsson Malmros och Ohlanders resonemang.

Läromedlen berör alla samma områden som är väl förankrade med det centrala innehållet

från kursplanen i historia (Skolverket 2022, s. 183). Innehållet som tas upp under

respektive område skiljer sig dock åt vilket innebär att eleverna får tillgång till viss

kunskap vid val av läromedel 1 och annan kunskap vid val av läromedel 2 och så vidare.

Återigen styrker detta vikten av skolverksamhetens roll vid val av läromedel eller

kompletteringen av det. Dessutom bör även läromedlen våga ifrågasättas trots att de är

officiella dokument, som även Graeske (2010, s. 128) hävdar. Vår undersökning har

synliggjort att de analyserade läromedlen alla är otillräckliga i vår mening. En åtgärd är att

komplettera läromedlet vilket Graeske (2010, s. 128) menar är nödvändigt vid bristande

innehåll. Detta för att förmedla en neutral, jämställd och normbrytande bild av 1800-talets

källmaterial med en väl förankrad nutida diskurs. Dagens strävan efter jämställdhet bör

tydligare genomsyra textinnehållet för att bryta genuskontraktet i syfte för förändring.

Läromedlen har i syfte att vara relevanta och aktuella för den avsedda läroplanen
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(Skolverket 2022). I vårt digitala samhälle finns det möjlighet för snabbare förändring och

uppdatering av innehållet, vilket synliggjordes i Gleerups digitala version. Detta via ett

fotografi på den nya regeringen med Ulf Kristersson som statsminister medan den fysiska

versionen tryckt innan regeringsskiftet visar en bild på riksdagsrummet. Ytterligare ett

tillägg i Gleerups digitala version är “månadens fördjupning” där november månad

berörde Nelly Thuring, en viktig representant för kvinnorörelsen. Tillägget hade gett det

ordinarie kapitlet fördjupad information och berörs inte av eleverna som erhållit den

fysiska versionen av läromedlet. Således ifrågasätts fysiska läromedels giltighetstid.

Vår ambition med studien är att den blir användbar för lärarstudenter såväl som för

yrkesverksamma lärare vid urval av läromedel eller vid eventuellt kompletterande

material. Vår modell av en kritisk diskursanalys kan således appliceras på läromedel för

skolans alla ämnen vilket i sin tur bidrar till ett balanserat undervisningsmaterial som är

väl förankrat i styrdokumenten.
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Bilaga 13 - Matris insamling av kvantitativa och kvalitativa data
Kvantitativ analys

Natur & Kultur - PULS SO 6
ISBN 9789127461338

Gleerups - Utkik Historia 4-6
ISBN 9789151107370

Liber - SOS 6
ISBN 9789147144389

Kapitel i läromedlet 1800-talet Artonhundratalet 1800-talet

Vilka rubriker nämner kvinnor
eller kvinnliga nyckelord i
innehållsförteckningen?

Kvinnornas kamp
s.5

Hur gick det till när de
svenska kvinnorna fick
rösträtt?
s.7

Vilka var Karl Oskar och
Kristina?
s.7

Inga rubriker nämner detta

Vilka rubriker nämner män
eller manliga nyckelord i
innehållsförteckningen?

Slut med enväldiga kungar
s.5

Totalt i
Innehållsförteckningen:
Kvinnligt 1st
Manligt 1st

Nytt kungahus - Bernadotte
s.6

Vilka var Karl Oskar och
Kristina?
s.7

Totalt i
Innehållsförteckningen:
Kvinnligt 2st
Manligt 2 st

Inga rubriker nämner detta

Vilka kvinnor nämns med
namn och hur ofta nämns de?

● Kristina 1gn
● Fredrika Bremer 3

ggr
● Wendela Hebbe 2

ggr
● Sophie Sager 1gn
● Karolina

Widerström 3 ggr
● Elma Danielsson

1gn
● Stina Maria

Larsdotter 1gn
● Anna Sofia Ekdahl

8 ggr
● Greta Lisa Ekdahl

1gn

● Maria
Magnusdotter 1gn

● Greta (Garbo)
Gustavsson 1gn

● Agneta Horn 1gn
● Märta Reenstierna

1gn
● Lina elev  3 ggr
● Ada Lovelace 2

ggr
under fördjupning avsnitten

● Kristina 12 ggr
● Brita-Stafva 2 ggr
● dotter Anna 6ggr
● dotter Märta 1gn
● Berta 3 ggr
● Lydia 1gn
● Heliga Birgitta 1gn
● Drottning

Margareta 1gn
● Drottning Kristina

1gn
● Maria Sofia De la

Gardie 1gn
● Eva Ekeblad 1gn
● Elin Wägner 1gn

● Maria Jönsdotter
5ggr

● Lasse-Maja 16 ggr
● Fredrika Bremer 5

ggr
● Stina Quint 2 ggr

Vilka män nämns vid namn
och hur många gånger nämns
namnet?

● Napoleon 5ggr
● Gustav IV Adolf

3ggr
● Jean Baptiste

Bernadotte/Karl
XIV Johan 5ggr

● Farbror Karl 1gn
● Samuel Owen 1gn
● (Karl Oskar) 1gn
● Lars Johan Hierta

4 ggr
● Karl XV 1gn
● August palm 2ggr
● Axel Danielsson

1gn

● Jean Baptiste
Bernadotte/Karl
XIV Johan 32 ggr

● Gustav IV Adolf 5
ggr

● Napoleon 8 ggr
● Carl XVI Gustaf

1gn
● Karl XIII 6 ggr
● Gustav Vasa 1gn
● Oskar I 10ggr
● Lars Johan Hierta

1gn
● Skol-Olle 1gn
● Gubben Rosenbom

● Gustav IV Adolf
2ggr

● Karl XIII 3 ggr
● Gustav III 1gn
● Jean Baptiste

Bernadotte/Karl
XIV Johan 13 ggr

● Napoleon 2 ggr
● Carl XVI Gustaf

1gn
● Brukspatron

Jancke 3 ggr
● Lasse-Maja 16 ggr
● Lars Johan Hierta

3 ggr
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● Hjalmar Branting
2ggr

● Karl Staaff 1gn
● August Theodor

13ggr
● Herr Andersson 6

ggr
● Per August Ekdahl

7 ggr
● Karl XII 2ggr
● Gustav Vasa 4 ggr
● Gustav II Adolf

3ggr

Totalt:
- Kvinnor med namn

9st
- Män med namn

19st

1gn
● Ernst Johansson

1gn
● Johan Nordström

1gn
● Alfred Nobel 2 ggr
● Palmcrantz 1gn
● Thomas Edison

1gn
● Pasch 1gn
● Gustav III 1gn
● Jonas Stolt 20 ggr
● Zacharias Topelius

1gn
● Edward Jenner 7

ggr
● Baltzar von Platen

2 ggr
● Karl Oskar (utv.) 9

ggr
● Vilhelm Moberg

1gn
● Nils 1gn

Totalt:
- Kvinnor med namn

18 st
- Män med namn 24

st

● Olof Liljegren 3
ggr

Totalt:
- Kvinnor med namn

4st
- Män med namn

10st

(Lasse-Maja
inräknad i både
kvinnor och män)

I vilken utsträckning nämns
ordet kvinnliga och manliga
nyckelord som är associerade
till könet?

Kvinnliga nyckelord

Kvinna 2ggr
Kvinnor/na/nas 45 ggr
Hon 9 ggr
Henne/s 5 ggr
Hustru/Fru 3ggr
Mor/ Moder/Mamma 5ggr
Piga/or 4ggr
Flicka/or/orna 3ggr
Lärarinna 2gn
Fröken/nar 2ggr
Kvinnliga 8gr
Tjänarinnor 1gn
Änka 1gn
Kvinnorättskämpar 3 ggr
Farmor 1gn
Faster 1gn
Dotter 1gn
Syster 1gn

Manliga nyckelord

Kejsare/n 1gn
Kung/en/ar/ens 22 ggr
Kronprins 1gn
Landsfader 1gn
Han 28 ggr
Honom/Hans 10ggr
Farbror 1gn
Son/en 1gn
Pojke/n/ar/nas 4ggr
Man/en 3ggr
Män/männens 18 ggr
Manliga 2ggr
Dräng/ar 4ggr
(Lärare) 4 ggr
Herr 3 ggr
Far/Fader/Pappa 2ggr

Totalt:
- Kvinnliga

nyckelord: 97st
- Manliga

Kvinnliga nyckelord

Kvinna 7ggr
Kvinnor/na/nas 31 ggr
Hon 64 ggr
Henne/s 17 ggr
Hustru/Fru 2ggr
Mor/ Moder/Mamma 4ggr
Piga/or 1ggr
Flicka/or/orna 7 ggr
Kvinnliga 8gr
Adelskvinnor 1gn
Tjänsteflicka 1gn
Drottning 3ggr
Suffragetter 1gn
Norskor 2 ggr
Lärare 1gn

Manliga nyckelord

Kejsare/n 2gn
Kung/en/ar/ens 34 ggr
Kronprins 7gn
Han 89 ggr
Honom/Hans 19 ggr
Farbror 2 ggr
Son/en 6 ggr
Pojke/n/ar/nas 2ggr
Man/en 9 ggr
Män/männens 17 ggr
Manliga 1gn
Dräng/ar 1gn
Mäster (Lärare) 1gn
Herr 1gn
Far/Fader/Pappa 6ggr
Farfar 1gn
Bror 4 ggr
Gubben 1gn
Pissegubbar 1gn
Fältherre 6 ggr
Norrmän 3 ggr
Greven 1gn

Totalt:

Kvinnliga nyckelord

Kvinna 4ggr
Kvinnor/na/nas 22 ggr
Hon 8 ggr
Henne/s 5 ggr
Hustru/Fru 1gn
Piga/or 10ggr
Flicka/or/orna 3ggr
Statarhustru 1gn
Murarhantlangerskor/mursmä
ckor 6 ggr

Manliga nyckelord

Kejsare/n 1gn
Kung/en/ar/ens 25 ggr
Kronprins 3 ggr
Han 12 ggr
Honom/Hans 5ggr
Farbror 1gn
Son/en 1gn
Pojke/n/ar/nas 4ggr
Man/en 8 ggr
Män/männens 12 ggr
Manliga 1ggr
Dräng/ar  11 ggr
Riksdagsman 1gn
Far/Fader/Pappa 1gn
Farfar 1gn

Totalt:
- Kvinnliga

nyckelord: 55st
- Manliga

nyckelord: 89 st
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nyckelord: 105 st - Kvinnliga
nyckelord: 150st

- Manliga
nyckelord: 214 st

Hur många av
illustrationerna/bilderna visar
kvinnor, män eller både
kvinnor och män?

Kvinnor
● Fotografi

(tvålfabrik) s.170
● Målning (kvinna

med barn) s.172
Kvinnan framställs
som uppgiven och
sårbar, inte stark
mamma klara sig
själv utan en man.

● Fotografi (flickor i
skolan) s.173

● Illustration
(Bremer) s.177

● Illustration
(Hebbe) s.177

● Illustration
(kvinnorörelsen)
s.182 Illustration
för kvinnornas
kamp jämfört med
fotografi på
männens kamp
s.181

● Fotografi
(Wideström) s.183
fint porträtt
jämfört med
fotografi av Palm
s.181 och Staff s.
184 som framstår
som män med
styrka och pondus.
Hennes bild
förmedlar inte
kampen för
kvinnorörelsen.

● Fotografi (fru
Danielsson) s.184

Män
● Illustration

(Gustav IV Adolf,
statskuppen) s.164

● Illustration(porträtt
Karl XIV s.165

● Illustration
(Arbetare på
sågverk) s.169

● Illustration (Owen)
s.169

● Fotografi (pojkar)
s.170

● Fotografi (rallare)
s.171

● Illustration
(Hierta) s.177

● Fotografi
(riksdagen) s.179

● Fotografi
(arbetarrörelsen)
s.181

● Fotografi (A.
Palm) s.181

● Fotografi (herr
Danielsson) s.184

● Fotografi (Staaff)
s.184

Kvinnor
● fotografi

(lärarinna) s.257
● fotografi (Wägner)

s.289

Män
● målning (Karl

XIII) s.249
● målning

(Bernadotte) s.250
● målning

(Bernadotte, säng)
s.251

● målning (porträtt
Oskar I) s.254

● fotografi (staty)
s.263

● fotografi (1a maj
demonstration)
s.272

● illustration
(uppfinnare,
telefon) s.281

● fotografi (rallare)
s.285

Blandat
● fotografi (lärare

och skolklass)
s.255

● fotografi
(tvålfabrik) s.259

● fotografi (bönder)
s.260

● illustration
(döende mamma)
s.263

● fotografi
(utvandrare) s.264

● fotografi
(nybyggare) s.265

● illustration
(Betlehemskyrkan)
s.270

● illustration
(riddarhuset) s.271

● fotografi
(riksdagen idag)
s.280

● målning
(vaccination) s.283

● fotografi (staty
Karl Oskar och
Kristina) s.286

Totalt illustrationer/bilder:
- Kvinnor 2st
- Män 8 st
- Blandat 11 st

Kvinnor
● porträtt (Bremer)

s.268 fint porträtt
men visar inte
kvinnokampen,
jämfört med
fotografi med
facklig
demonstration från
kapitel
maskinerna.

● fotografi (porträtt
Stina Quint) s.272
jämställt med Lars
Johan Hierta som
också visas på
porträtt.

● fotografi
(kvinnliga arbetare
vid
bomullsväveriet) s.
284 kvinnorna
visas uppställda
utanför fabriken
och inte i arbete.
jämfört med
ångmaskins
fabriken för
männen.

● fotografi
(mursmäckor)
s.286 visar det
hårda och tunga
arbetet till skillnad
mot
bomullsfabriken

Män
● Målning

(Bernadotte) s.261
● Illustration (de fyra

stånden) s.260
● fotografi

(Lasse-Majas bok)
s.266

● målning (porträtt
Lars Johan Hierta)
s.267 jämställt
med Quint som
också visas i ett
porträtt

● fotografi
(ångmaskin fabrik)
s.282 jämfört med
bomullsfabriken

● fotografi (pojkar
glasbruk) s.285

● fotografi (facklig
demonstration)
s.287 jämför med
Bremer

Blandat
● Målning (män och

kvinnor utanför
riksdagen) s.269
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● Fotografi
(Blomquist) s.187

● Illustration (Karl
XII) s.190

● Fotografi (Viking
på opera) s.191

● Illustration (tre
män som
representerar
kungar) s.191

Blandat
● fotografi (familj)

s.166
● fotografi (familj)

s.167
● Illustration

(Torghandel) s.
161

● Fotografi
(pojkarnas sovsal)
s.173

● Foto (Utvandrarna
film) s.174

● Foto (Svenskar i
Amerika) s.175

● Illustration
(Samhällsklasser)
s.176

● Illustration (de fyra
stånden) s.178 tre
kvinnor längst bak
i salen alla övriga
är män.

● Fotografi
(Skolklass med
lärarinna) s.185

Totalt illustrationer/bilder:
Kvinnor 8 st
Män 16 st
Blandat 9 st

● fotografi (skolklass
med lärarinna)
s.270

● fotografi
(statare/torpare
familj) s.275

● fotografi (torpare)
s.274

● fotografi (samer)
s.276

● målning
(baptisterna) s.279

● fotografi
(nykterhetsrörelsen
, kvinnor och män
uppträder) s.280

● fotografi
(järnvägen kom till
byn) s.283

● fotografi
(nybyggare i USA)
s.289

● fotografi (båtresan
över Atlanten)
s.291

● illustration
(propaganda
affisch kring
migrationen) s.292

Totalt illustrationer/bilder:
- Kvinnor 4st
- Män 7 st
- Blandat 11 st

Hur stor procentuell del av
kapitlet berör kvinnor kontra
männens omfång

Totalt i
Innehållsförteckningen:

Kvinnligt 1st
Manligt 1st

Totalt
kvinnor med namn 9st
Män med namn 19st

Totalt
Kvinnliga nyckelord: 97st
Manliga nyckelord: 105 st

Totalt illustrationer/bilder:
Kvinnor 8 st
Män 16 st
Blandat 9 st

Totalt i
Innehållsförteckningen:

Kvinnligt 2 st
Manligt 2 st

Totalt
kvinnor med namn 18st
Män med namn 24st

Totalt
Kvinnliga nyckelord: 150st
Manliga nyckelord: 214 st

Totalt illustrationer/bilder:
Kvinnor 2st
Män 8 st
Blandat 11 st

Totalt i
Innehållsförteckningen:

Kvinnligt 0 st
Manligt 0 st

Totalt
kvinnor med namn 4st
Män med namn 10st
(Lasse-Maja inräknad i både
kvinnor och män)

Totalt
Kvinnliga nyckelord: 55st
Manliga nyckelord: 89 st

Totalt illustrationer/bilder:
Kvinnor 4st
Män 7 st
Blandat 11 st

Kvalitativ  analys

Grönt fetstilt: meningar, fraser och ord vi har reagerat på som påvisar olika framställningar beroende på kön.
Rött kursivt: våra tankar och funderingar som har uppkommit i arbetet. Kommer att beröras i analysen
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Hur framställs och värderas
kvinnor i yrkeslivet? Vilka ord
eller fraser visar detta?

“Barnängens tvålfabrik 1894.
Kvinnorna pressar tvålmassan
till tunna bitar, som packas in
i papper.” s.171 →“De som
arbetade med att bygga
järnvägen kallades rallar. Det
var ett hårt och slitsamt
arbete och rallarna flyttade
mellan olika arbeten.” s.171

Tuffare arbete för männen på
fältet än kvinnorna i fabriken?

“Lärare och fröknar
De äldre eleverna hade
manliga lärare. De yngre
eleverna undervisades av
ogifta kvinnor, som hade
lägre lön än de manliga
lärarna.  [...] Lärarinnan
kallades ‘fröken’, liksom alla
ogifta kvinnor”.

Varför får vi inte veta
mannens relationsstatus?
Läromedelsförfattarna väljer i
sin tur att benämna en
lärarinna som en fröken i
rubriken. Där hade de kunnat
skriva Lärare och lärarinnor.

“Journalisten Axel Danielsson
var med och grundade
Socialdemokraterna. [...] Till
sin hjälp hade han sin fru
Elma Danielsson som också
var journalist.”s.184/185

Skrivs som ett tillägg. Vilken
påverkan hade Elma på
tidningen? Hur hjälpte hon
till? Påvisar stereotypen att
kvinnor står vid sidan om
mannen?

“Tidningen Aftonbladet
grundades 1830 av LJH i den
publicerade Hierta artiklar om
sådant han tyckte var dåligt i
Sverige tex ståndsriksdagen
och kungens makt. [...] En av
tidningens journalister var
Wendela Hebbe som skrev
reportage om hur de fattiga
hade det. Hon var Sveriges
första kvinnliga journalist.”
s.177

Förmedlar ett jämställt
perspektiv där man får se en
jämställd bild av arbetet på
dagstidningen då även
kvinnliga journalister gavs
utrymme att skriva.

Johan Nordström från Luleå
kom som 16-åringen till USA
år 1887. Hans varuhuskedja
Nordstroms är fortfarande
framgångsrik. s.266

Greta Gustafsson från Söder i
Stockholm kom som 19-åring
till Hollywood, kallade sig
Garbo och blev världsberömd
filmstjärna. s. 266

Förmedlar en lika jämställd
bild över ovannämnda
bedrifter.

I den första kammaren var
motståndet stort mot allmän
rösträtt. Många ledamöter
ville behålla systemet som
innebar att bara de mest
välbeställda (rika) männen
fick rösta i riksdagsvalet. Det
var ju de som betalade skatt.
Vad skulle hända om man lät
”massan” bestämma över
statens pengar? s.289

“När det hade regnat i en
vecka tröttnade Maria och
gick och arbetade på ett bygge
i stället. Då skickade
brukspatron Jancke som ägde
tobaksodlingen polisen på
henne. Poliserna slog henne
med en piska så att hon blev
svårt skadad. Hon gick till
domstol och anmälde saken.
Maria Jönsdotter förlorade
rättegången. Domstolen sa att
Jancke hade rätt att be
poliserna slå henne, eftersom
hon var anställd hos honom.
Men händelsen väckte stor
uppmärksamhet. Maria
Jönsdotter var en fattig
tobaksplockare och dessutom
ogift mor.” s. 265

Hade ordet tröttnade används
om det var en man som
tröttnat… kanske han fick nog
istället?! Var domstolen emot
henne för att hon dessutom
var en ogift mor…?

“Kvinnor och flickor som
arbetade på fabrikerna
behandlades ofta illa. Både
cheferna och de manliga
kollegorna tafsade på dem.”
s. 285

Förgrep eller sexuellt
ofredande hade varit mer
passande. Ordet “tafsa” kan
tolkas som något lättutförligt,
något oskyldigt gjort.

“Många pojkar blev slagna
och mobbade av äldre
arbetskamrater.” s. 285

Författarna väljer att
använda den korrekta
benämningen mobbades för
att beskriva situationen. Den
korrekta mer seriösa
benämningen för “tafsade” är
förgrep, sexuellt ofredande.
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Hur framställs och värderas
kvinnor i hemmiljön? Vilka
ord eller fraser visar detta?

“Om en ensamstående kvinna
fick barn blev det riktigt svårt,
kanske omöjligt, för henne att
försörja barnet. Att vara en
ogift mamma var en stor skam
på 1800-talet. Barnet kallades
oäkta och hade inte samma
rättigheter som andra barn.”
s.172

Kvinnan framställs som
uppgiven och sårbar, inte
stark mamma klara sig själv
utan en man.

Männen nämns inte kring
hemmiljön. Utan får större
fokus riktat kring arbete och
yrkestitlar. I innehållet möter
vi ett flertal yrkestitlar som
med andra ord pekar mot att
det är manliga yrken
exempelvis soldat, militär,
riksdagsman, tjänsteman,
fabriksägare osv.

Mamman ligger döende,
medan sonen äter på en sko
och en man tar bark från ett
träd, för att baka barkbröd.
(bildtext) s.263
Mannen tar över arbetet med
att ge barnen mat när kvinnan
är sjuk.

Alla svenska män fick rösträtt
i riksdagen först år 1909. Det
är lätt att tro att ”männen”
bestämt i alla tider, men så är
det inte. Fram till 1909 var det
bara en liten del av den
manliga befolkningen som
styrde landet, nämligen de
män som hade en hög inkomst
eller ägde en större gård.
”Vanliga” män hade inte
särskilt stor makt ute i
samhället, men om de var
gifta bestämde de över
hustrun och familjen. s.288

“Kvinnor kunde ansöka om att
bli myndiga så att de skulle få
bestämma över sina egna
pengar, men bara om de var
ogifta. Om en kvinna var gift
skulle ju hennes man
bestämma över henne.” s. 264

Varför ordet JU? Vad får det
för innebörd för läsaren?
Vilken värdering ligger i det?

“En man hade rätt att aga sin
fru.” s. 264

Männen nämns inte kring
hemmiljön.

Hur framställs och värderas
kvinnor i viktiga historiska
händelser? Vilka ord eller
fraser visar detta?

“Karolina Widerström blev
Sveriges första kvinnliga
läkare. Hon stred även mot
kvinnlig rösträtt” s. 183.

“Liberalen Karl Staaff
kämpade länge för allmän
rösträtt. 1905 blev han
statsminister han samarbetade
flera gånger med
socialdemokraten Hjalmar
Branting som sedan blev
statsminister 1920.” s.184

Hur gjorde hon detta? Hade
en manlig gestalt fått en
djupare förklaring?
Jämfört med Karl Staaff.

Elin Wägner får tilldela sig
två och en halv mening som
beskriver hennes medverkan i
kampen mot den kvinnliga
rösträtten s.289
medan Edward Jenner får en
halv sida tilldelad sig för sin
medverkan i att skapa vaccin
mot smittkoppor. s.283

Återigen får kvinnan inte lika
stort utrymme för sina
bedrifter som mannen.

“Det var ofta kvinnor som var
mest aktiva. De
demonstrerade och ordnade
stora möten. Politikerna
tvingades lyssna på
nykterhetsrörelsen. Det
infördes höga skatter på
alkohol och det blev olagligt
att göra eget brännvin hemma.
[...]. Medlemmarna i
nykterhetsföreningarna insåg
att det gick att förändra
samhället [...].” s. 277

Lyfter fram en viktig seger för
kvinnorna i och med att de
blev lyssnade på av
politikerna vilket ledde till en
förändring i deras tillvaro.
Läromedelsförfattarna hade
kunnat exkludera kvinnornas
arbete men väljer här istället
att lyfta fram det. BRA! Dock
kunde ordet medlemmar
förtydligats till att många var
kvinnor i slutet.

Övrigt: Utflyttningslängd och
Amerikabrev s.188-189 varför
nämns pappan mer än
dottern?

1800-talets nationalism.
s.190-191
varför nämns inte kvinnor
här?

Saknar kvinnoperspektivet -
behöver kompletteras. Ett mer
jämställt perspektiv. Vad är
deras definition av tex en
arbetare?

Där är man - kvinnor håller i
barnen s. 283

Det fanns länge en tanke om
att män och kvinnor var olika
av naturen och därför hade
olika uppgifter i samhället.
Männen uppfattades ofta som
starka men även aggressiva,
medan kvinnorna sågs som
svaga men också goda och
omhändertagande. Mannen
skulle vara mer utåtriktad,
medan kvinnan helst skulle
vara hemma och ta hand om
familjen. Också många

Är boken tillräcklig som
läromedel i relation till
styrdokumenten?

Kortfattad men lättförståelig.
Räcker den till mer än E nivå?
Behövs kompletterande
fördjupning?
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kvinnor hade den här synen på
könsrollerna. s.289
Upprätthållandet av
maktstrukturer
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