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Sammanfattning 

Jämställdhet är en viktig fråga på alla nivåer i samhället och uppmärksammas idag inom bland 

annat politik, skola och i media. Jämställdhet och genusmedvetenhet ska enligt läroplanen 

genomsyra skolverksamheten och ligga till grund för att alla elever ska känna sig inkluderade och 

kunna utvecklas utan påverkan av instängande könsnormer. Läroböcker används ofta som en del 

i undervisningen, vilket gör att de ur ett jämställdhetssträvande perspektiv är viktiga att granska. 

För att exemplifiera detta har fyra stycken läroböcker (1972, 1986, 1994, 2013) inom ämnet hem- 

och konsumentkunskap valts ut.  

Studiens syfte är att undersöka vilka föreställningar avseende kön som framträder i läroböcker 

i Hem- och konsumentkunskap från olika tider och hur dessa ur ett genusperspektiv förhåller sig 

till skolans läro- och kursplaner. De forskningsfrågor som används är följande: 

 Vilka, om några, stereotypiska framställningar av kvinnor och män visar läroböckerna på? 

 Hur framställs arbetsdelningen mellan kvinnor och män i läroböckerna? 

 Hur framställs jämställdhet i läroböckerna? 

 Hur fungerar läroböckerna angående jämställdhet och genus mot skolans läro- och 

kursplaner? 

För att undersöka detta valdes kvalitativ textanalys som metod, då detta slags metodval ger 

utrymme för en djupare tolkning av texten.  

Det resultat som studien visar är att böckerna har blivit allt mer genusmedvetna med tiden, 

men varje enskild bok innehåller trots detta problematiska delar. Tilltalet är genomgående 

neutralt, men bilder reproducerar i olika grad könsnormer.  

Slutsatsen är att de tre tidigaste läroböckerna i denna studie i varierande grad misslyckas med 

uppdraget att följa styrdokumenten. Den tidigaste läroboken (1972) uppvisar ett flertal 

stereotypiska genusaspekter vad gäller uppdelningen av hushållsarbetet och utseendemässig 

framställning, något som minskas i de andra böckerna (1986; 1994), för att i princip helt 

försvinna i den senaste boken (2013). Den senaste boken har, förutom några få problematiska 

stereotypiseringar, lyckats i sitt uppdrag. 

 

Nyckelord: Genus, jämställdhet, styrdokument, läroböcker, hem- och konsumentkunskap   
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Bakgrund 

Tydliga riktlinjer för demokrati, jämlikhet och jämställdhet finns i rådande skollag och i läroplaner 

och kursplaner. Skolan ska verka för grundläggande demokratiska värderingar, alla elevers rätt till 

utbildning, människors lika rättigheter och aktivt motverka diskriminering och all form av 

kränkande behandlig. (Skollagen, SFS, 2010:800). Dessa grundprinciper ska genomsyra hela 

skolsystemet och bör därför också synas i den undervisning som bedrivs och i de läromedel som 

används.  

I syftet för skolämnet hem- och konsumentkunskap står jämställdhet tydligt utskrivet 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om, och ges möjligheter att 

reflektera över, jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet” (Skolverket, 2011). Ämnets 

jämställdhetsfrämjande roll lyfts för första gången i Lgr 69 (Hjälmeskog, 1994:34). Sedan dess har 

skolämnet haft en genomgående tydligt uttryckt jämställdhetssträvan (Hjälmeskog, 1994: 34-38; 

Lgr 80; Lpo 94; Lgr 11).  

Men hur ser arbetet med jämställdhet ut idag? I den mediala debatten är jämställdhet ett ämne 

som ofta uppmärksammas och diskuteras. År 2005 bildades det uppmärksammade politiska 

partiet Feministiskt initiativ som i sitt partiprogram problematiserar könsmaktsordningen och har 

som mål ”En jämlik, jämställd och rättvis värld” (http://feministisktinitiativ.se/politik/var-

politik/ Hämtad: 2015-05-15). Statens medieråd är en myndighet vars uppdrag bland annat är att 

göra barn och unga till medvetna medieanvändare och på deras hemsida 

(www.mik.statensmedierad.se Hämtad: 2015-05-03) finns bland annat lektionstips, 

reflektionsfrågor, artiklar och andra övningar angående hur media fungerar ur ett jämställt 

perspektiv, som de kopplar till den rådande läroplanen. Hemsidan jämställ.nu 

(http://www.jamstall.nu/ Hämtad: 2015-05-07) som drivs av bland annat Nationella sekretariatet 

för genusforskning samlar senaste fakta, nyheter, praktiska exempel och konkreta verktyg för ett 

jämställdhetsarbete.  

Studier har visat att det existerar en fortsatt ”traditionell” könsrollsuppdelning i hemmet, då det 

fortfarande är större delen kvinnor som står för det mesta av hushållsarbetet i många hem 

(Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO, 2011:5, 25; Statistiska centralbyrån, 2011; 

Connell, 2009:105, 109-110). Detta innebär en icke-jämnställd arbetsfördelning och en fortsatt 

kvinnodominerad hemmiljö. 

Ett genusperspektiv är viktigt att applicera på alla nivåer i samhället, för att åstadkomma en 

förändring. Detta gäller också i skolan, där eleverna lär sig de värden som samhället vilar på. 

Särskilt viktigt är det att undersöka hur läromedel inom just hem- och konsumentkunskap 

fungerar ur ett jämställt perspektiv, eftersom undervisningen bedrivs i syfte att utbilda elever om 

http://feministisktinitiativ.se/politik/var-politik/
http://feministisktinitiativ.se/politik/var-politik/
http://www.mik.statensmedierad.se/
http://www.jamstall.nu/
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hemmet och dess skötsel ur ett sådant. Hur detta framställs blir därmed en viktig faktor som bör 

tas upp i läroböckerna. Finns det normerande/värderande kunskap eller beskrivningar i 

läroböckerna? Är de läromedel som har till uppgift att undervisa om jämställdhet, jämställt 

skrivna? 

En jämställd genusrepresentation i läroböcker är viktig, då normerande könskonstruktioner 

annars genom läsningen av dessa presenteras och reproduceras för dagens elever. Genom att 

läroböckerna förmedlar för eleverna vad som är ”viktig kunskap”, gör detta dem till ett verktyg 

för social förändring, utöver dess pedagogiska funktion. Många läroböcker misslyckas dock med 

att applicera ett fungerande genusperspektiv (Skolverket, 2006a:50-52).  

Att kritiskt granska läroböcker är därför av stor vikt då de genom sin normskapande funktion 

kan påverka barn och ungdomar (Carlson & von Brömssen, 2011:19). Tidigare granskades 

läromedlen av en myndighet specifik för ändamålet, men idag görs istället detta av lärarna själva, 

elever och andra som kommer i kontakt med läromedlen (Ibid, 2011:20-21). Skolverkets rapport 

”I enlighet med skolans värdegrund?” belyser vikten att som lärare förhålla sig kritisk till de 

läromedel som används i undervisningen och lära sig att upptäcka uttryck för diskriminering och 

kränkningar i dem (Skolverket, 2006a:50-52). Studien är i ljuset av denna bakgrund menad att 

undersöka hur läroböcker inom ämnet hem- och konsumentkunskap ger uttryck för olika 

könsnormer och hur de i detta förhåller sig till skolans styrdokument. 
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Litteraturöversikt 

Nedan presenteras en översikt över hur hem- och konsumentkunskap ses som ett 

jämställdhetssträvande ämne, samt ett försök till att definiera begreppet ”lärobok”. Därefter 

fördjupas förståelsen kring lärobokens funktion i klassrummet, läroböcker kopplat till genus och 

slutligen redogörs för ämnets läroplan och skolans jämställdhetsuppdrag. 

 

Jämställdhet inom hem- och konsumentkunskap 

Hem- och konsumentkunskap i Sverige har sedan 50-talet varit ett ämne där både pojkar och 

flickor får kunskap om hemmet och dess skötsel. Ämnet var från början endast tillgängligt för 

flickor, men från och med läsåret 1952/53 inkluderades även pojkar i den teoretiska 

undervisningen. Sedan år 1962 har ämnet varit obligatoriskt för alla oavsett kön, både de 

teoretiska och de praktiska delarna.  

Debatten kring pojkarnas inkludering i undervisningen bedrevs redan från 1920-talet men 

möttes i början av ett kraftigt motstånd (Hjälmeskog, 2000:17, 112). Argumenten för 

samundervisning var att pojkarna då också skulle lära sig färdigheter som organisationsförmåga, 

personlig renlighet, hjälpsamhet, samarbete, ordning, socialt ansvar med mera. Man tryckte även 

på att varje enskild individ skulle kunna klara sig själv i olika situationer gällande hemmet och det 

arbete som där utförs. Inte bara kvinnor skulle kunna laga mat, tvätta och pressa kläder, borsta 

skor och bädda sin egen säng. Framförallt ville man att ämnet skulle hjälpa till att stärka familjens 

ställning, i och med den sjunkande nativiteten i befolkningen (Hjälmeskog, 2000:111-113). 

Pedagogiskt såg man värde i att undervisningen skulle bli mer varierande och omväxlande i 

jämförelse med det stillasittande som annars skedde under skoldagarna. Pojkarna skulle 

förberedas inför ett eventuellt liv som ungkarl, inför den kommande värnplikten samt i händelse 

av en ”nödsituation” där den ordinarie arbetskraften (underförstått kvinnan i hushållet) inte 

skulle kunna utföra dessa uppgifter (Hjälmeskog, 2000:113-114). Sammanfattningsvis kan man 

säga att ämnet i sig, men också den senare samundervisningen uppkom ur en reaktionskedja av 

åtgärder för förbättrade villkor i samhället (Hjälmeskog, 1994:25-27).  

Ett flertal offentliga utredningar tillsattes innan samundervisningens tid för att utforska frågan 

om allmän utbildning inom hemmets arbete, där Befolkningskommissionens betänkande i sexualfrågan 

(SOU 1936: 59) var den första som gjordes. Där beskrivs vikten av att hela befolkningen får del 

av en sådan utbildning, och då menas att pojkar liksom flickor ska inkluderas i detta arbete. Det 

handlar om en professionalisering av hemarbetet, att pojkarna skulle lära sig uppskatta och 

respektera detta arbete i och med att de själva deltog och dessutom vikten av ett delat ansvar i det 
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gemensamma hemmet, för att lyckas tillintetgöra föreställning om att detta endast är kvinnans 

ansvar (Hjälmeskog, 2000:117-121). 

Från och med Lgr 69 har hem och konsumentkunskapsämnet genomgående haft som mål att 

belysa könsrollsfrågor och den traditionella synen på hushållsarbete. Sedan dess har också 

samhället förändrats vad gäller föreställningar om kön och kvinnor och mäns roller i både yrkes- 

och familjeliv. Detta bland annat har skett i samband med olika strukturella samhällsförändringar 

och reformer, som exempelvis industrialisering, urbanisering och annan möjlighet till utbildning. 

Även införandet av olika statliga serviceinrättningar som exempelvis barnomsorg, samt politiska 

beslut för ökad jämställdhet har medverkat till att könspositionerna förändrats (Petersson, 

2007:53). De tidigare fasta gränserna mellan könsrollerna är allt mer flytande och bilden av vad en 

”man” och en ”kvinna” är och bör vara förändras ständigt och är inte längre lika självklar. 

Männen innehar inte längre endast en ”försörjarroll” utan förväntas nu också kunna delta i 

hemmets domän och vara delaktiga i såväl vård av barn, som i det övriga arbete som sker i 

hemmet (Petersson, 2007:53; Johansson, 1997:225).  

Ett vanligt fokusområde gällande jämställdhet i relation till hem- och 

konsumentkunskapsämnet är den koppling som sågs mellan ämnets innehåll, som ansågs 

kvinnligt och därmed tillhörandes den ”privata sfären” i samhället, till skillnad från den manliga 

”offentliga sfären” (Thompson, 1986:276). Det skedde därmed en koppling mellan hushållsarbete 

och kvinnlighet. Detta perspektiv är fortfarande högst aktuellt, då kvinnor idag alltjämt sköter 

största delen av hushållsarbetet (Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO, 2011:5, 25; 

Connell, 2009:15), något som tyder på att kopplingen mellan hemarbete och kvinnlighet 

fortfarande existerar och verkar i vår samtid (Thompson, 1986 s.283). Denna uppdelning och 

könsliga åtskiljning går även att relatera till Hirdmans (1997:404; 2003:202) begrepp ”dikotomi”, 

vilket används för att beskriva uppdelningen mellan könen. Detta begrepp kommer att belysas 

vidare i teoridelen i denna studie. Trots ett kontinuerligt jämställdhetsarbete förekommer 

fortfarande dessa åtskilda domäner, vilket gör det intressant att undersöka hur traditionella 

könsroller har framställts och problematiseras genom tiderna i läroböcker i hem- och 

konsumentkunskap.  

 

Läroböcker i skolan  

Läromedel- och läroboksbegreppet 

I skolan idag används ofta begreppet läromedel. Detta har ingen allmängiltig definition, utan 

beskrivs på varierande sätt av forskare inom olika traditioner. Nationalencyklopedin beskriver 

läromedel på följande sätt:  
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läromedel, resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker, men även 

t.ex. kulramar och anatomiska dockor. Numera inbegriper läromedel även digitala resurser för informationshämtning, 

kommunikation och produktion av multimodala texter samt spel. 

(http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/l%C3%A4romedel Hämtad: 2015-04-29) 

Läroplanen för grundskolan från år 1980 (Lgr 80) definierar läromedel som ”Läromedel är sådant 

som lärare och elever kommer överens om att använda för att nå uppställda mål”. Detta 

innefattar då exempelvis ”speciella läromedel, producerade för undervisningen” (Skolverket, 

1980). 

Inom läromedelsforskning används också begreppet ”pedagogiska texter”, något som menas 

innefatta nedskriva texter, tal, illustrationer, interaktion och handling. Begreppet delas in i 

”primära” pedagogiska texter och ”sekundära” pedagogiska texter. Primära pedagogiska texter är 

framtagna med ett explicit undervisningssyfte, exempelvis läroböcker. Sekundära pedagogiska 

texter är däremot till en början inte tänkta att användas i ett utbildande syfte, exempelvis 

skönlitteratur eller reklam. De två typerna av pedagogiska texter åtskiljs således genom 

intentionen vid produktionstillfället (Utvecklingsavdelningen, 27 januari 2015; Wikman, 2004:20). 

Som dessa definitioner visar inbegriper läromedelsbegreppet ett flertal olika innebörder, varav 

den traditionella, primära pedagogiska texten ”lärobok” är en av dessa (Wikman, 2004:19). Den 

avgränsning som gjorts i denna studie innefattar undersökningen av ett antal fysiska läroböcker. I 

regeringens utredning (Selander, 2003) beskrivs läroboksbegreppet på följande sätt, något som 

denna studie tar sin utgångspunkt i: 

Läroböcker är inte bara redskap för undervisning utan också en minnesbank för kunskap och kommunikation. 

De fungerar som redskap för lärande, som informationskällor men också som socialt minne. Läroböcker utgör 

den plats där vi har placerat sådana fakta, förklaringar och exempel som vi ser som grundläggande, giltiga, 

objektiva och nödvändiga för vår gemensamma sociala och kulturella orientering. Olika läroböcker utgör (…) ett 

instrument för kontroll. (Selander red, 2003:184) 

Läroböcker i klassrummet 

Läromedel i form av tryckta läroböcker har idag en stark ställning i undervisningssammanhang, 

då läraren ofta planerar utifrån dem och på så sätt ger undervisningen struktur och innehåll. 

(Carlson, von Brömssen, 2011:30-31; Wikman, 2004:83-85) Färre än två procent av alla lärare 

arbetar helt utan att använda läroböcker, 60 procent använder dem regelbundet och 20 procent 

angav att de använde tryckta läromedel ”så gott som varje lektion” (Skolverket, 2006b:20-21).  

Det bör påpekas att det i den praktiska undervisningssituationen beror på läraren hur 

läromedlen konkret används och att varje lärare väljer att diskutera och problematisera 

läromedlen på sitt specifika sätt. En beskrivning av tre stycken dominerande undervisningsstilar 

hos lärare i förhållande till läroböckerna kan göras:  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/l%C3%A4romedel
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1. Den tryckta läroboken används som källa för större delen av inlärningen,  

2. Läroboken används främst som utgångspunkt för övningar och uppgifter  

3. Läroboken i huvudsak används som referens och tolkningsunderlag.  

Detta leder till att en och samma lärobok kan användas på otaliga sätt. Hur läraren väljer att tolka 

och bearbeta materialet spelar in, liksom den specifika situation där den används (Skolverket, 

2006b:21-22; Carlson & von Brömssen, 2011:30-31; Wikman, 2004:85,89). 

Skolverkets rapport (2006b) om läromedel beskriver de tidigare kursplanernas detaljerade 

föreskrifter kring undervisningens innehåll, genomförande och hur staten reglerade 

läromedelsvalet och användningen av dessa. Tidigare gav anvisningarna till kursplanerna ofta 

exempel på lämpliga läromedel att använda och detta kunde styras på detaljnivå genom hur ramar 

angavs och de ekonomiska resurserna fördelades. Idag betonas istället lärarens professionella 

ansvar mer och denne ges frihet att själva välja metoder för att nå de nationellt uppställda målen 

för den specifika kursen. Anpassningar och lokala tolkningar kan idag göras på ett friare sätt till 

elevernas bakgrund och deras individuella förutsättningar. Detta innebär en större frihet i 

läromedelsval än tidigare och bidrar då ytterligare till att stärka varje enskild lärares påverkan av 

läromedlen, både genom det faktiska valet av dem samt senare även genom själva användningen. 

(Skolverket, 2006b:8)   

Tidigare fanns dessutom ett centralt, statligt granskningsorgan som agerade kontrollant och 

informatör gällande läromedel, en verksamhet som helt avvecklades år 1991. Idag ligger ansvaret 

för granskning av dessa läromedel istället hos producenter, föräldrar, rektor och Skolverket, men 

främst hos de verksamma lärarna (Carlson & von Brömssen 2011:20-21).  

Genus i hem- och konsumentkunskapsläroböcker 

Skolverket (2006a) menar att läroböcker ofta återspeglar traditionella könsrollsuppdelningar som 

finns kvar i dagens samhälle. En skiljelinje gällande kunskap existerar, där faktabaserad, objektiv 

kunskap brukar kategoriseras ”manlig”, medan känslor och induktiv sådan kategoriseras som 

”kvinnlig” (Ibid, 2006a:50-52). Den vardagliga, känslonära sfären som von Wright (1999:21) 

beskriver som kvinnorelaterad i sin avhandling Genus och text, innefattar exempelvis 

hushållsarbete, vård, kärlek och relationer. Detta isärhållande av olika slags kunskapsområden går 

att återkoppla till den ”privata” och ”offentliga” sfär som hem- och konsumentkunskap ofta 

analyseras ur och tyder, liksom tidigare nämnt, på att de sysslor som ingår inom hem- och 

konsumentkunskap anses som traditionellt ”kvinnliga” (Thompson, 1986:276). 

Von Wright (1999:48) beskriver vidare kriterier för en jämställd skola och menar att den bör 

ha en utgångspunkt i en genusmedveten och genuskänslig undervisning. Genuskänslighet innebär 

att genusfrågan bör hanteras med hänsyn i sammanhanget och alltid kritiskt och kontinuerligt 
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granskas. En genusmedvetenhet innegriper att medvetandegöra och problematisera genusfrågan. 

Att eftersträva en helt genusfri undervisning och därigenom förbise genus skulle tvärtom leda till 

ett upprätthållande av rådande ordning (Ibid, 1999:48). På samma gång skulle ett allt för stort 

fokus på genus framför andra aspekter som etniska, sociala och kulturella skillnader vara 

förbiseende och fungera uteslutande. En öppenhet mot en mångfald av perspektiv krävs för att 

det ska fungera inkluderande menar von Wright (1999:48). För att läroböcker ska kunna anses 

vara jämställda krävs alltså en genusmedveten och inkluderande ansats, då problematiserande 

lärobokstexter kan bidra till att bryta ner bindande mönster och påtvingade roller (von Wright, 

1999:48-52).  

 

Läroplan och ämnets uppdrag 

En jämställd läroplan 

Läroplanen är menad att fungera som lärarnas explicita arbetsredskap, genom att ge innehåll och 

riktning åt elevernas lärande och deras kunskapsarbete. Läroplanen uppstår och verkar i en 

politisk arena som ständigt är under diskussion. Den definierar genom sin normerande 

utformning vilken kunskap som anses värt att reproducera och vilka kunskaper och färdigheter 

som samhället anser vara värdefulla och användbara. Läroplanernas stoff representerar med 

andra ord det rådande samhället och dess värderingar och påverkas därmed av den samtid som de 

skrivs inom (Hansén & Forsman, 2011:282-286). 

Läroplanen från år 1962, Lgr 62, beskriver för första gången skolans ansvar över 

”likaberättigande mellan kön”. Den något senare läroplanen, Lgr 69, tydliggör detta uppdrag 

genom att vidare belysa skolans påverkande funktion inom områden som familj, arbetsmarknad 

och samhällsliv. Den beskriver också hur denna strävan ska genomföras; dels genom 

likabehandlig av eleverna oavsett könstillhörighet, dels genom att skolan i sitt arbete ska 

”motverka traditionella könsrollsattityder” (Skolöverstyrelsen, 1969).  

I den nu rådande läroplanen, Lgr 11, beskrivs i det första avsnittet de grundläggande värden 

som den svenska skolan bygger på. Avsnittet behandlar de mål som utbildningen syftar till och 

beskriver bland annat ”alla människors lika värde”, ”jämställdhet mellan kvinnor och män” som 

värden som ska vara i fokus. (Skolverket, 2011:7) Här uttrycks det jämställdhetssträvande 

perspektivet tydligt och det konkretiseras ytterligare genom skolans avståndstagande gentemot 

diskriminering på grund av kön eller könsöverskridande identiteter. I riktlinjerna för lärarens 

arbete beskrivs lärarens uppdrag att vara ”verka för att flickor och pojkar får ett lika stort 

inflytande över och utrymme i undervisningen” (Ibid, 2011:7). Under rubriken ”En likvärdig 

utbildning” beskrivs skolans jämställdhetssträvan på följande sätt: 
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Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och 

pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras 

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

könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen 

oberoende av könstillhörighet. (Skolverket, 2011:8)  

Dessa konkreta målsättningar ska genomsyra undervisningen. Varje individs rätt att utvecklas och 

nå sin fulla potential, oberoende av könstillhörighet påpekas. Detta rör undervisningens alla delar, 

vilket även innefattar de läromedel som används i ett undervisningssyfte. Dessa måste således 

genomgående granskas kritiskt för att bedöma i vilken utsträckning de möter de nationella kraven 

och riktlinjerna gällande verksamhetens jämställdhetssträvan. 

Hem- och konsumentkunskap ur ett jämställt perspektiv 

År 1969 nämns för första gången ämnets konkret jämställdhetssträvande roll i läroplanen och 

efter detta har det tydligt uttryckts i de följande läro- och kursplanerna (Hjälmeskog, 1994:34-38; 

Skolöverstyrelsen, 1980-1986; Skolverket, 1994; Skolverket, 2011). I Lgr 69 nämns specifikt 

hemkunskap som en undervisning där: 

De behöver få kunskaper och färdigheter, som är av värde i dagens och morgondagens samhälle och som ger 

beredskap för ändrade förutsättningar och nya behov och ökar möjligheterna till lika villkor för alla i hem och 

arbetsliv (Skolöverstyrelsen, 1969:161). 

Därigenom menar de att ämnet aktivt ska medverka till att förändra de könsbindande normer 

som existerar i samhället. I Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, Lgr 80, 1980-1986:87-89) belyses kunskap 

om vardagsliv och rent praktiska färdigheter gällande detta, som en viktig aspekt i en 

jämställdhetssträvan. De menar att ”oberoende av kön skall eleverna kunna rationellt planera och 

utföra olika arbeten som förekommer i ett hem” samt ”flickor och pojkar ska arbeta tillsammans 

på lika villkor”. Under rubriken ”samlevnad” står det tydligt utryckt: 

Faktorer som påverkar jämställdhet i familjen mellan kvinnor och män, vuxna och barn och mellan ungdomar. 

Hur jämställdheten i hemmet påverkar människors möjligheter till jämställdhet i arbetslivet och på fritiden. Att 

planerar hemarbetet, fördela uppgifter, samarbeta och ta ansvar (Skolöverstyrelsen, Lgr 80, 1980-1986:89). 

I kursplanen till Lpo 94 under rubriken ”mål att sträva mot” står ”Frigör sig från traditionella 

uppfattningar om kvinnors och mäns uppgifter i hem och hushåll” (Skolverket, 1996). I den 

aktuella läroplanen, Lgr 11, beskrivs att eleverna ”utvecklar kunskaper om och ges möjligheter att 

reflektera över, jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet”. I det centrala innehållet för årskurs 

7-9 är ”Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv” i fokus. Ämnet har med andra 

ord genom sin historia genomgående givits en jämställdhetsfrämjande roll. 
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Teoretisk förankring 

Under denna rubrik kommer ett antal centrala begrepp inom genusteori tas upp för att kasta ett ljus 

över några viktiga perspektiv och specifika förhållanden som utmärker området. 

 

Genus- teoretisk utgångspunkt 

Kön, genus, könsroller, patriarkat, genusprocess, rollkostym, kvinnlighet, manlighet och hen. 

Dessa ord är exempel på begrepp som används i diskussioner kring jämställdhet. De kan 

beroende på den bakomliggande betydelse som läggs i ordet, visa på olika föreställningar kring de 

skillnader som beskrivs existera mellan män och kvinnor. Här nedan definieras ett antal specifika 

begrepp som kommer att användas som verktyg för analys.  

Vad är då skillnaden mellan de inom genusforskningen centrala begreppen ”biologiskt kön” 

och ”socialt konstruerat kön”? Hirdman (1997) visar på användningen av ordet ”kön” för 

biologiska aspekter hos kvinnor respektive män, medan ordet ”genus” används som det 

kulturellt, socialt skapade i förhållande till detta, en begreppsmässig uppdelning som också Davies 

(2003) och von Wright (1999) delar (Hirdman, 1997:401; Hirdman 2003:11-14; Davies, 2003; von 

Wright, 1999:18). Genus kan kort beskrivas som ”tidsbundna föreställningar om kvinnligt och 

manligt”. Detta innebär att föreställningarna inte är statiska, utan de kan också förändras över tid 

(Connell, 2009:137). I denna studie används utgångspunkten att kön är något som skapas i det 

sociala sammanhanget, alltså kommer inte teorier om att skillnaden hos kvinnor och män utgår 

ifrån biologiska aspekter att beröras. 

I genusbegreppet innefattas även att dessa föreställningar får konsekvenser och specifika 

könsmönster, en slags könsordning uppstår (Hirdman, 2003:12; Hedlin, 2010:5; Connell, 

2009:95-97). Connell (2009) benämner detta som ”genusordningen”, Hirdman (1999) 

”genussystemet”. Detta system definierar kvinnor och mäns roller inom den egna gruppen samt 

gentemot varandra och finns på alla plan i samhället. Det fungerar identifierande, kontrollerande 

och reproducerande. (Connell, 2009:17; Hirdman, 1999:404-405). Genussystemet kan 

sammantaget beskrivas som ett redskap för individer och kulturer att förstå och kunna hantera 

omvärlden, formade av gemensamma praktiker (Hirdman, 1997:404; Hjälmeskog (red), 1999:307-

308). Denna uppdelning mellan män och kvinnor kan vidare förklaras med användningen av 

dikotomier, också kallade ”binära motsatspar”. Det som anses kvinnligt menas vara motsatsen till 

vad som anses manligt och det sker ett isärhållande av de olika kategorierna. Genom detta ramas 

respektive könsroller in och definieras. Inom detta system existerar dessutom en hierarkisk 

ordning där mannen är högst i rang och den norm som samhället utgår ifrån (Hirdman, 1997:404; 

Hirdman, 2003:202; Hjälmeskog (red), 1999:308-310, 316). 
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Även könsroll, ett av de begrepp jag valt att använda i denna studie, är viktigt att definiera och 

argumentera för användandet av, då det är ett begrepp vars användning har kritiserats (Petterson, 

2007:94-95). Pettersson (2007) menar att begreppet idag, genom att samhället förändas, återigen 

möjliggörs för användning. Jag avser i denna studie att använda mig av begreppet könsroll, då jag 

liksom Petterson (2007:94) menar att den samhälleliga, kollektiva förståelsen för begreppet har 

förändrats. Det är också återigen aktuellt genom att begreppet används kontinuerligt i debatter 

och samhället i övrigt. Jag menar att det fungerar väl som uttryck för att genus är en föreställning 

och det ger ett verktyg att arbeta med kring de ”traditionella” värderingar som de olika könens 

roller har inneburit. Petterson (2007) väljer dock själv att använda ett egenskapat begrepp, 

”rollkostym”, men av bland annat igenkänningsskäl och då jag tycker att könsroll är 

välfungerande för vad jag vill definiera, har jag inte valt att använda hennes begrepp i min studie. 

En utgångspunkt i denna studie är att ”genus är en föreställning” där den fysiska kroppen är 

en konstant faktor. Vi föds till ett kön, detta är något som vi är, men sedan skapar vi, omskapar 

och definierar de föreställningar som strukturellt behandlar genus och kön. (Petersson, 2007:89-

93). Connell benämner detta som ”socialt förkroppsligande”, vilket Petersson bygger vidare på 

och formulerar som att vi ”förhandlar” kön (Connell, 2009:95; Petersson, 2007:91-93). Denna 

förhandling innebär att individer gör olika val, medvetna och omedvetna och därmed intar 

positioneringar som uttrycker olika grader av könstillhörighet. Den fysiska kroppen blir med 

andra ord genusifierad genom valet av vissa attribut och detta underbygger och förhandlar det 

kön individen tillhör. Att vara kvinna eller man är därmed inte något förutbestämt tillstånd, utan 

detta är ett blivande, en aktiv konstruktion där det skapas skillnader. Människor konstruerar sig 

själva som maskulina respektive feminina genom val, omedvetna såväl som medvetna och genom 

vårt sätt att uppträda i vardagen. Detta uppträdande gör att vi intar en plats i ”genussystemet” 

som Hirdman (1999 :404-405) benämner det, samtidigt som vi förhåller oss till den plats vi också 

blivit tilldelade (Connell, 2009:17-22).  

Idag används både kön och genus som etablerade begrepp i debatter, läroböcker och i 

forskning, varför båda dessa begrepp har valts att användas i denna studie. De olika begrepp som 

används har sin utgångspunkt från de källor som studien refererar till. Hirdmans (1997; 2003) 

begreppsanvändning av det övergripande systemet gällande kön benämnt som ”genussystemet” 

används och utgångspunkten ligger i att kön skapas i sociala sammanhang. 

Begreppet könsneutralitet bör även det definieras. Vad innebär det och hur ses det på i denna 

studie? På samma sätt som kategorierna manligt respektive kvinnligt fungerar som en 

kulturell/social konstruktion, gör också könsneutralitet det. Genomgående i samhället, liksom 

Hirdman (1988:51) påpekar, återfinns den manliga normen och den hierarkin som följer denna. 
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Detta gör det manliga och maskulina till det ”normala” och allmängiltiga. Därigenom blir det 

också det som upplevs som neutralt, då det kvinnliga ses som det avvikande. Detta belyses även 

av Nikolajeva (2004:130-131) som menar att om inte element i texter explicit beskrivs som 

kvinnliga så uppfattas det omedvetet som neutralt, och alltså manliga. Det som egentligen är 

manligt kodat, som i denna studie kan exemplifieras genom kläder/utseende, som t-shirt och 

långbyxor, betraktas av samhället som mer könsneutralt än kjolar/klänningar. Detta är viktigt att 

vara medveten om när analysen görs. Att man alltid, även om det ofta sker oavsiktligt, påverkas 

av samhällets könsnormer och den hierarkiska uppbyggnad som existerar. Det vi ofta benämner 

som könsneutralt, är alltså könsneutralt i en manligt hierarkisk kontext. 
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Syfte och frågeställningar 

Genom skolans reproducerade funktion i samhället, där värderingar och normer förs vidare från 

en generation till nästa, är det viktigt att kritiskt granska både hur detta gör sig uttryck i 

undervisningen genom budskap och innehåll och de medel genom vilket detta sker. Ämnet hem- 

och konsumentkunskap som har en tydligt uttryckt jämställdhetssträvan är extra intressant att 

undersöka ur detta perspektiv, då de läromedel som används ger en fingervisning om vilka 

normer som de ger uttryck för och bidrar till att sprida.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka framställningar avseende kön som framträder i 

läroböcker i hem- och konsumentkunskap från olika tider och hur dessa ur ett genusperspektiv 

förhåller sig till skolans läro- och kursplaner. 

Forskningsfrågor 

 Vilka, om några, stereotypiska framställningar av kvinnor och män visar läroböckerna på? 

 Hur framställs arbetsdelningen mellan kvinnor och män i läroböckerna? 

 Hur framställs jämställdhet i läroböckerna? 

 Hur fungerar läroböckerna angående jämställdhet och genus mot skolans läro- och 

kursplaner? 

Metod och urval 

Här redovisas metod, urval, metodens fördelar och nackdelar och en genomgång av studiens 

validitet och reliabilitet görs avslutningsvis. 

Kvalitativ innehållsanalys 

Studieobjektet inom samhällsvetenskapliga discipliner är enligt Bergström och Boréus (2005) 

människor i samhället, ofta genom att man studerar relationer dem emellan. De relationer som 

studeras är många gånger uppdelade i olika utskiljbara grupper i samhället, i denna studie är detta 

beroende av kön.  

Texterna speglar, reproducerar eller ifrågasätter t.ex. makt. (…) De kan användas för att komma åt 

relationer mellan individer eller grupper som ligger utanför texterna (…) texterna blir samhällsvetenskapligt 

intressanta. (Bergström & Boréus, 2005:15) 

Bryman (2011) beskriver den kvalitativa forskningsmetoden som en induktiv, tolkande och 

konstruktionistisk metod. De huvudsakliga steg som metoden innehåller beskrivs i figur nr 2 

nedan. Teori och data är många gånger tätt sammanflätade och kan växa fram jämsides, innan 
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eller efter inläsningen av data (Bryman, 2011:346-348).  I denna studie har inläsningen av data 

skett enligt den modell som beskrivs i von Wright (1999:55), en hermeneutisk process där 

läsningen av data och utvecklandet av metod har skett jämsides och i ständig relation med 

varandra. Se nedan, figur nr 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essaisson m.fl. (2007:237-238), beskriver i Metodpraktikan den kvalitativa textanalysen som ett 

tillvägagångssätt som innebär att fokus ligger på att ta fram det mest väsentliga innehållet genom 

en analys av den kontext texten ingår i samt textens helhet, men också mer precist genom att se 

igenom de olika delarna av texten i fråga och välja ut specifikt relevanta delat. Detta innebär 

sammanfattningsvis att välja ut specifika passager och delar i texten att fokusera på och analysera 

då de anses viktigare än andra. Den kvalitativa metoden har som utgångspunkt att systematisera 

och kritiskt granska de texter som analyseras.  

I denna studie har ett flertal genomläsningar av texten skett, för att välja ut och vidare 

analysera intressanta delar. Förutom texterna kommer även vissa utvalda bilder och bildtexter 

som anknyter på ett relevant sätt att analyseras. 

Urval 

De läroböcker som används i studien är utvalda från åren mellan 1972-2013. Den specifika 

avgränsningen i tid har sin utgångspunkt i den omstrukturering ämnet genomgick i och med Lgr 

62, med den samundervisning som genomfördes. Från Lgr 69 har ämnet präglats av en tydlig 

jämställdhetssträvan och tanken är att studien ska undersöka läroböcker från denna tidpunkt och 

framåt, för att kunna göra relevanta nedslag ur ett genusperspektiv fram till idag. En avgränsning 

till 4 stycken utvalda böcker har gjort med hänsyn till studiens begränsade tid. Alla dessa inriktar 

sig på barn i äldre åldrar (mellan årskurs 6-9) som åldersgrupp. De specifika läroböcker det rör sig 

om är följande:  
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Läroböcker: Benämning: 

Kemner, Anna, Kjellström, Barbro, Wikström, Margareta och Johansson, Lisbeth 

(1972). Hemkunskap för grundskolan. [Åk 8], Faktabok. 5. uppl. Gävle: Skolförlaget. 

Gävle AB 

Skolförlaget (1972) 

Algotson, Stina & Eriksson, Gunnel (1986). Hemkunskap för dig på högstadiet. 

Stockholm: LT  

LT (1986) 

Holm, Anita & Plantin, Barbro (1994). Hemkunskap för årskurs 6-9. 6 upplagan. 

Stockholm: Liber utbildning 

Liber (1994) 

Sjöholm, Eva (2013). Hem- och konsumentkunskap: åk 7-9. 10 [uppdaterade] 

upplagan. Limhamn: Interskol 

Interskol (2013) 

 

För att förenkla läsningen kommer läromedlen fortsättningsvis att refereras genom förlag och 

årtal för utgivning: Skolförlaget (1972), LT (1986), Liber (1994) samt Interskol (2013). 

Vid ett konkret urval av text och bild i läroböckerna har ett översiktligt perspektiv antagits, där 

de olika texternas förhållningssätt och konsekvenser i ett genusperspektiv är analysens fokus. 

Böckerna varierar i omfång, utformning och områden som de tar upp, varför resultatet har valts 

att presenteras tematiskt, där relevanta citat har valts ut för att belysa studiens analysfrågor. 

Texterna har ställts mot varandra och en jämförelse har gjorts i hur de behandlar samma 

tema/frågor/fenomen. Vissa delar av texterna som exempelvis recept, tabellsamlingar, 

redskapskunskap, miljökunskap och livsmedelskunskap, har undvikits för analys då de ej 

presenterat relevanta kopplingar till studiens syfte.  

 

Analysinstrument: 

De områden som används för att precisera analysen i denna studie har utarbetats över tid, 

kontinuerligt och överlappande med att inläsning skett i området. De baseras på von Wrights 

(1999:50-52) ”frågor till texten”, men är bearbetade för att fungera för studies syfte. 

De citat och bilder som kommer att redovisas är liksom nämnt, utvalda då de är relevanta för 

att besvara analysfrågorna och avses därför inte vara jämt fördelade mellan läroböckerna. De 

teman som används är följande: 

1. Den historiska utvecklingen. Hur beskriver läroböckerna hur ämnet formats genom historien? 

Hur menar de att de traditionella könsrollerna påverkat hur ämnet ser ut? Är den historiska 

utvecklingen problematiserad eller används en stereotyp syn på kvinnor och mäns 

arbetsuppgifter?  
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2. Stereotyper – inkluderande/exkluderande. Hur framställs kvinnor/flickor och män/pojkar i 

böckerna och är texten inbjudande eller uteslutande? Sker det ett reproducerande av 

traditionella könsroller med tillrättalagda exempel för flickor eller pojkar? Vem vänder sig 

texten till, flickor/pojkar eller är den neutral i sitt tilltal? Hur beskrivs ämnet gällande 

typiskt kvinnliga respektive manliga göromål? Vilka självklarheter och värdemässiga 

utgångspunkter och antaganden bygger texten på, både uttalat och outtalat gällande kön 

och arbetsuppdelning? 

3. Framställning av jämställdhet. Hur ser synen på jämställdhet ut och hur visas detta i 

läroböckerna? Används jämställdhet som begrepp och vad beskrivs det innebära? Hur 

menar de att man kan arbeta för att öka denna och varför är det viktigt? Hur beskrivs 

jämställdhet inom familjen, vem gör vad och varför? Ges läsaren utrymme att 

problematisera begreppet? 

4. Läroböckerna i förhållande till läro- och kursplaner. Hur förhåller sig läroböckerna till då rådande 

styrdokument gällande jämställdhet?  

 

Nedan presenteras ett schema över ”idealtyper” av traditionella könsroller för att tydliggöra vad 

denna studie menar är ”traditionellt” kvinnligt och manligt. Genom detta avses studiens 

analysinstrument stärkas och hjälpa till för att kunna hitta stereotyper.  

En problematisering av en sådan användning av stereotyper är här viktig att göra. Varför väljs 

en sådan konkret, stereotypiserad utgångspunkt att användas - när det ur ett 

jämställdhetsperspektiv är just dessa könsuppdelningar man vill undvika? Jag kopplar här till 

tidigare beskrivning av begreppet genusmedvetenhet. Detta innegriper att medvetandegöra och 

problematisera genusfrågan, eftersom ett eftersträvande av en helt ”genusfri” undervisning där 

man försöker förbise genus snarare skulle leda till ett upprätthållande av rådande ordning (Von 

Wright 1999 s.48-52). Alltså bör man medvetandegöra, ta hänsyn till och kritiskt granska dessa 

klassiska könsroller för att kunna se dem på ett mer genusmedvetet sätt. 

 Kvinnligt Manligt 

Egenskaper Ansvarstagande, självuppoffrande, 

beroende, kärleksfull, snäll 

Stark, dominant, passiv i hemmet, aktiv 

utanför hemmet, rationell, realistisk, händig 

Handlingar Hushållsarbete, diska, laga mat, 

baka, pyssla, vårda, trösta,  

Läsa tidningen, meka med bil, arbeta, 

vetenskap 

Utseende Långt hår, kjol/klänning, fina 

kläder, rosetter, volanger, spets, 

förkläde, rosa, smink, prydlighet, 

Kortklippt, långbyxor, kostym, keps, blått, 

smutsig, muskulös 
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ren, söt 

Metodologiska överväganden 

I denna sorts kvalitativa studie finns det vissa svårigheter vad gäller urval som man bör 

uppmärksamma. På grund av studiens begränsade tidspann kunde endast ett fåtal böcker 

analyseras, vilket gör det svårt att göra generaliserbara slutsatser. Denna studie avser därigenom 

bara presentera ett fåtal nedslag inom det vida ämnesfält som existerar.  

Det finns dock övervägande fördelar med att använda kvalitativ innehållsanalys som metod. 

Genom att denna sortens metod studerar relationer mellan grupper i text, både i det som sägs 

och det som inte sägs kan man på ett djupare plan undersöka texten ur ett genusformerande och 

-reproducerande perspektiv. Detta metodval grundar sig i en tanke om validitet, eller ”giltighet”, 

att studiens slutsatser och dess undersökningssyfte ska stämma överrens på bästa sätt (Bryman, 

2011:47-50; Bergström & Boréus, 2005:34-35). I en kvantitativ studie eller i en intervjustudie 

skulle inte det specifika syftet som denna studie har, kunnat undersökas med samma framgång. 

För att ytterligare stärka studiens vetenskaplighet har jag också strävat efter reliabilitet, det vill 

säga, noggrannhet i studiens alla led för att eliminera eventuella felkällor som att utfallet skulle 

bero på slumpmässiga eller tillfälliga betingelser (Bryman, 2011:49-50; Bergström & Boréus, 

2005:34-35).  
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Analys 

Ämnet hem- och konsumentkunskap är menat att ge elever kunskaper om bland annat hur man 

tar hand om sig själv och andra, miljön och det egna hemmet. Jämställdhetsfrågan har sedan Lgr 

69 lyfts fram som central i ämnet i de styrdokument som varit aktuella, något som innebär att de 

utvalda böckerna borde visa på denna strävan. Analysen delas in i de fyra tidigare nämnda 

områdena: Den historiska utvecklingen, Stereotyper – inkluderande/exkluderande, Framställning av 

jämställdhet och Läroböckerna i förhållande till läro- och kursplaner. 

 

Den historiska utvecklingen  

Ett flertal olika områden tar upp den historiska utvecklingen inom ämnet. Urval har gjorts på de 

avsnitt som kan anses relevanta till studiens syfte. De har här delats in under rubrikerna: Familj, 

Hemarbete och Boende. 

Familj  

Familjen som begrepp beskrivs inte eller problematiseras, utan bilder visar istället hur dessa 

kunde se ut när böckerna skrevs. Dessa bilder visar ofta på en klassisk ”kärnfamilj” bestående av 

mamma, pappa och barn (Skolförlaget, 1972:37-38,58-59; Liber, 1994:10, 50,77,100; Interskol, 

2013:86, 97). I endast en av böckerna, LT (1986) beskrivs både hur familjen ser ut och kunnat se 

ut genom tiderna: 

Vanligast i dag är kärnfamiljen med mamma, pappa och barn, samt enföräldersfamiljen med mamma eller pappa och 

barn. Det finns också flera andra samlevnadsformer, t ex storfamilj eller kollektiv… Förr, t ex på 1800-talet och 

början av 1900-talet, var det vanligt att tre generationer levde tillsammans (LT, 1986:10). 

Denna lärobok visar dock också på övervägande delen bilder med den klassiska ”kärnfamiljen” 

(LT, 1986:14, 25,67,84,133). 

Hemarbete 

I LT (1986:11) beskrivs mannen tidigare ha varit familjens ”överhuvud (patriark)” men utan att 

vidare förklara eller problematisera begreppet. Underförstått innebär detta att mannen inte längre 

innehar denna roll.  

I två av böckerna berörs samverkan/sammarbete inom familjen och beskrivs som viktig, men 

utan att visa på någon historisk utveckling eller nämna hur arbetet tidigare varit uppdelat mellan 

könen. (Skolförlaget, 1972:37-38,58-59; Liber, 1994:11-13). I den tidigaste läroboken som 

undersöks i denna studie, Skolförlaget (1972), visar bilder i boken genomgående mest kvinnor 

som sköter hushållsarbetet (Antal: Kvinnor=13, Män =6). Under rubriken ”Förr i tiden” i Liber 

(1994:11) beskrivs hur barnen lärde sig att sköta hemmet av sina föräldrar, men ingen 
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könsuppdelning gällande vilka som gjorde vad görs. Dock visas i koppling till detta textavsnitt en 

bild på kvinnor som rengör golv, utan att beskriva vad männen gjorde för hushållssysslor: ”Så här 

rengjorde man golv förr i tiden. Kvinnorna slog ut vatten på golvet. Med styva kvastar sopade de 

sedan golvet rent” (Liber, 1994:11). Detta visar på användandet av en traditionell koppling mellan 

kvinnan och hushållsarbetet. 

LT (1986) och Interskol (2013) visar på en historisk utveckling av hur arbetsfördelningen i 

hemmet sett ut. Genom diskussionsfrågor och kopplingar till lagar berörs den icke-jämställdhet 

som beskrivs existera i hemmen (LT, 1986:8-14; Interskol, 2013:97-99). Under rubriken ”samtala 

om” i Interskol (2013:98) lyfts frågan ”Finns det typiska kvinnliga respektive manliga uppgifter i 

hemmet? Är det vårt kulturarv, våra vanor och traditioner, biologiska skillnader eller olika 

intressen som avgör?” vilket ger rum för både ifrågasättande av normer och reflektioner av 

orsaker till dessa.  

I Liber (1994) används också diskussionsfrågor, men utan att de lyfts i ett historiskt 

sammanhang. De frågor som ställs i texten stärker snarare den traditionella uppdelningen än att 

ifrågasätta. Ett antal ”ja och nej-påståenden” gällande könsuppdelning finns under rubriken ”Vad 

tycker du?”, exempelvis: ”Flickor är mer intresserade av hemarbete än pojkar”, ”Det ser larvigt ut 

när en pojke stryker” och ”En man kan aldrig bli lika duktig i att sköta hem och barn som en 

kvinna”. Dessa uppmanar sedan till att jämföra svaren mellan pojkarna och flickorna i klassen för 

att slutligen diskutera de svar som getts (Liber, 1994:13).  

Boende 

Boendemiljön beskrivs ur ett historiskt perspektiv på mycket varierande sätt, eller inte alls, i 

böckerna. Sveriges utveckling från självhushåll till konsumtionssamhälle tas exempelvis upp i 

varierande grad och i vissa av böckerna beskrivs detta i nästan förbigående, i samband med 

konsumtion eller mattraditioner (LT, 1986:127-133; Liber, 1994:11; Interskol, 2013:131). Liber 

(1994) ger en bild av hur bostadsstandarden ökade i och med miljonprogrammet, men ger ingen 

bild av tiden innan, förutom beskrivningar av dåliga bostadsförhållanden.  

Vilka som vann på detta uppgraderande av bostäder förblir osagt i texten, men underförstått 

kan man se att det förenklade hemarbetet genom bättre tillgång till bland annat vatten och 

elektricitet, något som framförallt gynnade kvinnorna som tidigare nämnt skötte detta arbete. Ett 

flertal av de bilder som används kopplat till detta visar kvinnor som bakar bröd, hänger tvätt 

m.m. i hemmet (Skolförlaget, 1972; LT, 1986; Liber, 1994), medan den enda bild som visar mäns 

roll historiskt är inriktad på arbete utanför hemmet, i form av toffeltillverkning (Interskol, 

2013:131).  
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Stereotyper 

Lärobokstexterna beskriver samhället och dess uppbyggnad, ger exempel på hur man bör arbeta 

med områden som ekonomi, matlagning, bostadsskötsel och allt detta sker genom ett neutralt 

tilltal i form av ”vi” och ”du” som används genomgående i alla böcker (Skolförlaget, 1972; LT, 

1986; Liber, 1994; Interskol, 2013). Detta avsnitt delas upp i en översiktlig bildanalys: Aktiviteter 

och utseende som visas stereotypiskt och en textanalytisk del: Stereotypisering i text. 

Aktiviteter och utseende som visas stereotypiskt  

Ingen skillnad görs i vad pojkar respektive flickor ”bör” göra, utan gemensamt jobb och 

samarbete utan någon könsstruktur beskrivs. Bildspråket i böckerna visar dock på en fortsatt 

traditionell utseendemässig framställning, då flickorna i böckerna ofta är långhåriga, klädda i kjol, 

har rosetter, volanger och ibland huckle, medan pojkarna i regel är kortklippta med långbyxor 

(Skolförlaget, 1972; LT, 1986; Liber, 1994; Interskol, 2013). Sysslorna i sig är ofta mer 

könsöverskridande än de utseende personerna har. Det traditionella mönstret dominerar speciellt 

tydligt i de äldre böckerna, medan den senaste läroboken (Interskol, 2013) sällan visar på dessa 

könsstereotypa tendenser.  

 

Exempel på bilder som speglar stereotyper i utseende: 

 Män/pojkar i kort hår (Skolförlaget, 1972; LT, 1986; Liber, 1994; Interskol, 2013) 

 Män/pojkar visas konsekvent som länge än kvinnor/flickor (Skolförlaget, 1972; LT, 

1986; Liber; 1994, Interskol, 2013) 

 Flickor med rosetter i håret (Skolförlaget, 1972; LT, 1986; Liber, 1994) 

 Kvinnor med huckle som gör olika sorters hushållsarbete/handlar mat (Skolförlaget, 

1972; LT, 1986; Liber, 1994) 

 Bara flickor visas laga mat i mattillredningsavsnittet (LT, 1986) 

 Endast bilder på flickor visas gällande ätstörningssjukdomar, medan hetsträning beskrivs 

vid sidan av en bild på en pojke med magrutor (Interskol, 2013)  

Exempel på bilder som agerar könsöverskridande gällande utseende: 

 Man med volangförkläde (Skolförlaget, 1972) 

 Kvinnor/flickor i kort hår (LT, 1986; Liber, 1994; Interskol, 2013) 

 Pojkar och flickor i ”könsneutrala” kläder. Det vill säga, samma slags kläder för båda 

könen, exempelvis odekorerade t-shirt och lång-/kortbyxor. Kläderna visar inte genom 

färg, form och/eller dekorationer på traditionellt könsstereotypa mönster, utan är mer 

neutrala i sin utgångspunkt (LT, 1986; Liber, 1994; Interskol, 2013) 
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Exempel på bilder som speglar stereotypa aktiviteter:  

 Man som forskar/tittar i stereoskop, kvinna är försöksperson (Skolförlaget, 1972:16) 

 Kvinnor som ensam sköter exempelvis tvätten/städningen/planeringen (Skolförlaget, 

1972; LT, 1986) 

 Man som sitter och läser tidning medan kvinnan städar (Liber, 1994:50) 

 Kvinnor som handarbetar (LT, 1986; Liber, 1994) 

 Män som läser tidningen/arbetar (Skolförlaget, 1972:62; LT, 1986:53; Liber, 1994:50) 

Exempel på bilder som speglar könsöverskridande aktiviteter: 

 Man som stannar hemma med barnen medan frun går till jobbet (Skolförlaget 1972:38; 

LT, 1986:14) 

 Män som städar/lagar mat/diskar/gör hushållsarbete (Skolförlaget, 1972; LT, 1986; Liber 

1994; Interskol, 2013) 

 Man som steker pannkakor, frun kommer hem från jobbet (Skolförlaget, 1972:38) 

 Man och kvinna som betalar räkningar tillsammans (LT, 1986:25) 

 

I vissa bilder visas inte någon tydlig könsstruktur. Det gäller de bilder där könstillhörigheten på 

personerna är svår att avgöra, samt de bilder där endast händer syns, vilket oftast sker i samband 

med uppgifter som städning och matlagning. 

 

Stereotypisering i text 

Genom både text och bilder kan stereotyper förmedlas till läsaren. Genom sin beskrivning av kön 

fungerar texten antingen konstruerande eller nedbrytande av stereotyper. Ett typiskt sådant 

område som har utvecklas gällande detta i böckerna är sättet som energibehovet skrivs ut på. 

Från att det skrivs i siffror och först verkar enbart beroende av kön och ålder, utan kommentar 

eller problematisering i Skolförlaget (1972:3-4) (energibehovets variationer berörs ytterst 

kortfattat med en informationsruta i siffror i nästa uppslag), till att det relateras konkret till ett 

flertal viktiga faktorer som exempelvis fysisk aktivitet och miljö (LT, 1986:91-93; Liber 1994:142; 

Interskol, 2013:10). Genom de öppna framställningar som presenteras nedan blir läsaren 

inkluderad och kan förhålla sig individuellt till de fakta som beskrivs utan att känna sig 

exkluderad, till skillnad från den mer icke-nyanserade bild som tidigare gavs.  
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Behovet av energi varierar med ålder, kön, klimat och hur mycket vi anstränger oss genom arbete och motion. (LT 

1986:92) 

Hur mycket energi du behöver beror bl a på 

 din ålder och ditt kön 

 ditt arbete och dina motionsvanor 

 Klimatförhållandena där du bor (Liber 1994:142) 
 

I Liber (1994) visas också prov på hur man förr använde sig av stereotypa manliga och kvinnliga 

ideal för att uppmuntra barnen till att äta maten.  

För att få motsträviga barn att äta mögligt och bränt bröd sade man att pojkar blev starka av mögel och flickor 
fick vacker hy av bränt bröd. (Liber, 1994:127) 

Framställning av jämställdhet 

I böckerna beskrivs ordet jämställdhet som samarbete inom familjen och delat ansvar. Oavsett 

kön ska alla medlemmar i familjen hjälpas åt med det gemensamma hushållsarbetet (LT, 1986:8-

14; Liber, 1994:11-13, Interskol, 2013:97-99). I Skolförlaget (1972:37-38) används inte ordet 

jämställdhet, utan det benämns där som ”samverkan”. Detta avsnitt delas in i tre stycken rubriker: 

Jämställdhet förut, Jämställdhet idag och Jämställdhet i hem och arbete. 

Jämställdhet förut  

Tidigare genom historien beskrivs det som att sysslorna delades upp mellan manliga och 

kvinnliga sysslor och dessa skiljdes åt. I ett flertal fall sker detta underförstått, genom att de 

historiska bilder som används genomgående i böckerna porträtterar kvinnor görandes vad som 

kan ses som traditionellt kvinnliga sysslor, medan det inte visas några bilder på män som gör 

liknande sysslor (Skolförlaget, 1972; LT, 1986; Liber, 1994; Interskol, 2013).  

Den äldre generationen beskrivs ge sin kunskap om hur hemmet skulle skötas vidare till nästa 

generation, vilket indikerar på att detta skulle bygga på en traditionell könsuppdelning (LT, 

1986:9-11). Mannen beskrivs i LT (1986:11) som familjens överhuvud/patriark. Kvinnorna och 

barnens arbete nämns dock också som viktigt, och då speciellt i bondesamhället. I och med den 

allt mer utbredda urbaniseringen och industrialiseringen av samhället på 1800-talet beskrivs både 

kvinnor, män och barn jobba i fabrikerna. Den borgerliga familjen beskrivs ”däremot” som 

klassiskt könsuppdelad, där enbart kvinnan hade ansvar för hem och barn. Denna 

familjeuppdelning beskrivs ha varit mönstergivande för familjer till och med mitten av 1950-talet.  

Denna övergripande historiska genomgång över könsrollernas uppdelning sker endast i denna 

lärobok. I de andra nämns eller problematiseras inte den tidigare könsuppdelningen (Skolförlaget, 

1972) eller så beskrivs dagens ojämlikheter som ”fortfarande” existerande (Interskol, 2013:97-99), 

vilket tyder på ett antagande om att en sådan uppdelning existerat. Denna beskrivs eller förklaras 

dock inte mer, utan används som en självklarhet. I Liber (1994:11) förklaras att ”Dessutom har vi 
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en annan livsstil än förr. Vi arbetar och har fritidsintressen utanför hemmet” vilket fungerar 

inkluderande för båda könen, men ingen förklaring eller beskrivning ges till den uppdelning och 

de förhållanden som rådde tidigare.  

Jämställdhet idag 

Hushållsarbete beskrivs som lätt, roligt och som ett föremål för diskussion i hur mycket som ska 

göras, av vem, när och hur. Böckerna ger genom formuleringar som ”bör” och ”ska” en syn på 

en jämställd uppdelning som självklar men visas i olika grad som sådan (Skolförlaget, 1972; LT, 

1986; Liber, 1994; Interskol, 2013). Det hårda slit som hushållsarbetet tidigare innebar för 

kvinnorna belyses inte (detta visas endast i Liber, 1994:64), istället ligger fokus på hur bra det blir 

idag när man hjälps åt.  

Bilderna fungerar oftast konkretiserande av textens budskap, men ibland kan bilderna säga 

emot texten och därigenom skapas en osäkerhet och möjlighet till misstolkning av budskapet. Ett 

citat i Liber (1994:50) belyser ett synsätt på städningen, som underförstått är en kvinnas, som 

visar på den press som ligger på henne gällande hemmet och dess skötsel.  

Jag städar nog mest för att jag ska trivas. Jag tror inte att barnen har någon uppfattning om det är rent eller 

smutsigt. Och min man ser väl inte heller på samma sätt som jag gör, utan det är framför allt för att jag själv ska 

trivas. Och så har man ju omgivningens tryck på sig också. Det får man inte glömma. Man vill ju åtminstone hålla 

minimistandard på lägenheten så att det inte blir för dammigt. För jag skulle ju skämmas om det blev för läskigt. 

(Liber, 1994:50) 

Detta problematiseras dock inte utan står okommenterat. De bilder som visas på samma sida 

innehar samma problematiska grund, då de visar på en kvinna som städar och mannen och 

barnen som sitter och slappnar av och dessutom ifrågasätter hennes arbete. Den nedanstående 

bilden visar dock på ett hushållsmässigt samarbete mellan mannen och kvinnan, men bildtexten 

visar på en manlig överordning. 

 

Bild. 1 Liber (1994:50) 



27 
 

Jämställdhet i hem och arbete 

Att ett samarbete sker vad gäller familjens gemensamma hushållsarbete beskrivs i alla läroböcker 

som en självklarhet, både i bild och i text (Skolförlaget, 1972; LT, 1986; Liber, 1994; Interskol, 

2013). Genom att använda sig av exempelvis arbetsscheman eller familjesammankomster beskrivs 

olika slags planeringar som anslagstavlor som ett möjligt arbetssätt att åstadkomma en mer 

jämställd fördelning av arbetsuppgifterna. Målet är att alla i familjen, oavsett kön, ska få mer 

egentid (Skolförlaget, 1972; LT, 1986; Liber, 1994; Interskol, 2013). 

Rätt till lika lön och arbete beskrivs genom att referera till den jämställdhetslag som genomfördes 

år 1980 (LT, 1986; Interskol 2013). I Liber (1994) ges endast en kort beskrivning ”vi arbetar och 

har fritidsintressen utanför hemmet” som visar på att båda könen är inkluderade i 

arbetsmarknaden. Detta visas i Skolförlaget (1972) endast i form av en bild utan någon 

kommentar där en man steker pannkakor iklädd ett förkläde medan kvinnan ser ut att komma 

hem från jobbet, vilket indikerar på att en könsöverskridande rollindelning där har gjorts 

(Skolförlaget, 1972:38). Följande citat belyser den bild läroböckerna visar på kring jämställdhet i 

hem och arbete: 

Samverkan inom familjen 

Det är ofta praktiskt att enas om att alla: 

 Plockar i ordning efter sig 

 Gör rent tvättställ och badkar efter sig 

 Har bestämda platser för sina saker 

 Hjälps åt att planera och fördela arbetet (Skolförlaget, 1972:38) 

Män och kvinnor bör ha samma tid och möjligheter i övrigt att ägna sig åt fritidsaktiviteter och t ex 

vidareutbildning. Det innebär att de måste dela på hemarbete och skötsel av eventuella barn. (LT, 1986: 14) 

Om alla i en familj hjälps åt och känner ansvar för hemarbetet blir det lättare och roligare. Då får alla möjlighet 

till stimulerande fritidsintressen(… )Sedan kan familjen gemensamt göra en arbetsplan, där man fördelar de olika 

arbetsuppgifterna på familjens medlemmar. (Liber, 1994:13) 

Man brukar säga att Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Vad innebär det? Är det att ha samma 

rättigheter och skyldigheter, att tjäna lika mycket för lika arbete eller dela exakt lika på hemarbetet? (…) Att alla 

män och kvinnor ska ha samma lagliga rättigheter och skyldigheter är självklart. Att kvinnor och män ska ha lika 

lön för lika arbete borde också vara självklart, men så är det inte. (…) Familjen är inte heller jämställd- trots att 

både män och kvinnor arbetar utanför hemmet står kvinnorna för den större delen av hemarbetet, i genomsnitt 

2/3 delar. (…) Könsskillnaderna är också kvar, när det gäller vilka sysslor vi gör hemma. (Interskol, 2013:97) 

Om alla hjälps åt i familjen så blir det både roligare och trevligare för alla. Alla familjemedlemmar - vuxna såväl 

som barn - har rätt till sin egentid.  (Interskol, 2013:98) 
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Läroböckerna problematiserar och ger läsaren möjlighet att reflektera och själv tänka till gällande 

arbetsdelningen i hemmet i olika grad, genom att beskriva olika könsstereotypa mönster och 

ifrågasätta rättvisan i den icke-jämställda uppdelningen i dessa. Budskapet ges både genom text 

och genom bild (Skolförlaget, 1972; LTs, förlag 1986; Liber, 1994; Interskol, 2013).  

 

Läroböckerna i förhållande till läro- och kursplaner 

Hur förhåller sig slutligen läroböckerna till de läro- och kursplaner de är skrivna till? Hur följer de 

direktiven som ges, målen att uppnå? Under detta avsnitt ses Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11 

över i förhållande till de tidigare resultat studien hänvisat. Direkta sidhänvisningar kommer inte 

att göras, utan en mer summarisk översikt används. För att ge en tydlig struktur används de olika 

styrdokumenten som delkapitel. 

Lgr 69 och dess kursplan i hem- och konsumentkunskap 

Den lärobok i denna studie som skrevs under Lgr 69 är Skolförlaget (1972). Läroplanen nämns 

kortfattat i förordet till läroboken, i förhållande till att undervisningen ska bedrivas på ett 

varierande sätt.  

Ett av huvudmomenten som kursplanen kopplad till Lgr 69 beskriver att undervisningen ska 

ha är ”könsrollsproblemet”, vilket beskrivs genom att ansvaret för hushållet tidigare legat endast 

hos kvinnan, något som undervisningen i detta ämne bör hjälpa till att förändra inställningen 

kring (Lgr 69). Eleverna ska oavsett kön delta i all undervisning och bedömas på lika grunder, 

med samarbete och en rättvis arbetsuppdelning som en viktig grund för undervisningen (Ibid).  

Texter och bilder i den specifika läroboken använder sig av ett i huvudsak neutralt tilltal och 

vänder sig till båda könen. Både flickor och pojkar visas göra könsöverskridande aktiviteter och 

båda könen inkluderas genomgående genom hela texten. Dock lyckas inte läroboken undgå att 

uppvisa könen genom klassiska, könsstereotypiska utseenden och över lag är fortfarande 

kvinnorna/flickorna överrepresenterade i vilka som visas göra hushållsarbetet.  

Boken är kortfattad och de fakta som beskrivs är ofta presenterade i punktform, utan att 

problematiseras eller diskuteras vidare. Vikten av samarbete beskrivs, men hur det egentligen 

förhåller sig i samhället berörs inte. Ingen diskussion kring existerande orättvisor eller könsklyftor 

lyfts, utan dessa ignoreras fullständigt. Denna bok lyckas med andra ord inte med sitt mål att 

verka till en förändrad inställning, då den inte ger verktyg för ökad medvetenhet hos eleverna. 

Den ger sammanfattningsvis grundläggande möjligheter till ett neutralt kunskapsinhämtande, 

men genom vissa återkommande, cementerande inslag rutas könsrollerna in i genussystemets 

bestämda normer. 
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Lgr 80 och dess kursplan i hem- och konsumentkunskap 

Den lärobok i denna studie som skrevs under Lgr 80 är LT (1986). På baksidan av läroboken 

nämns att läroboken ger kunskap i enlighet med läroplanen, något jag under denna rubrik avser 

undersöka. Denna läroplan lyfter konkret jämställdhet och kursplanen beskriver hur eleverna ska, 

oavsett kön, genomföra de arbetsuppgifter som ämnet innebär.  

I boken både beskrivs och problematiseras jämställdhet som begrepp och genom 

diskussionsfrågor lyfts ämnet vidare och ifrågasätter det rådande samhällets struktur. Eleverna 

bjuds in att tänka till både genom att reflektera över rådande samhälle och genom att de får insikt 

i hur det varit tidigare. Samarbete beskrivs som viktigt i alla nivåer i samhället, det ges förslag till 

konfliktlösning och en förklaring ges till varför detta är viktigt. Eleverna får därigenom, i enlighet 

med läro- och kursplan, en grund för djupare förståelse och en grund i förståelse av vikten för 

samarbete oavsett kön. 

Bilderna i boken visar på både flickor/kvinnor och pojkar/män i olika slags situationer och 

könsöverskridande aktiviteter i hushållet, exempelvis visas bilder på män som tar hand om barn 

och kvinnor som förvärvsarbetar. Detta bidrar till att eleverna känner sig inkluderade i 

undervisningen och själva kan skapa sig en identitet utan instängande normer. Däremot fungerar 

de i många fall könsstereotypa utseenden av män/kvinnor som boken visar prov på snarare 

förstärkande av könsroller och hur man bör bete sig och se ut. Även det avsnitt om matlagning 

som endast visar flickor och genusfria händer i bild, bidrar till att vara exkluderande för pojkar 

och könsrollsbekräftande för flickor. Boken ger dock förklaringar till och exempel på hur och 

varför samarbete ska ske, något som direkt kopplar till kursplanen som beskriver lika kunskap 

(som de får genom bokens inkluderande funktion) som ett fundament för ett fungerande 

jämställt samhälle där hemarbetet delas lika mellan kvinnor och män. 

Lpo 94 och dess kursplan i hem- och konsumentkunskap 

Den lärobok i denna studie som skrevs under Lpo 94 är Liber (1994). Läroplanen beskriver 

skolans ansvar i att främja män och kvinnors lika rättigheter och möjligheter, ge utrymme åt 

eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oavsett könstillhörighet. I 

lärobokens förord uppmärksammas att en ny läroplan har getts ut och innehållet beskrivs ha 

anpassats till detta. Boken beskriver där också en ”pedagogisk grundsyn” som innebär att 

eleverna lär sig bäst genom att de själva får dra egna slutsatser och först efter detta får ta del av 

fakta, forskning och erfarenheter.   

Boken har i huvudsak ett neutralt tilltal till läsaren, med många könsneutrala bilder och texter 

utan könsnormering. Dock finns det ett flertal avsnitt som kan vara problematiska, där liksom 

tidigare nämnt, stereotypiska aktiviteter och uppdelningar förekommer utan kommentar och 
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problematisering. Exempel på detta är en hel sida med bilder och citat som visar kvinnan i den 

traditionella ”hushållsrollen”, utan att detta faktum kommenteras eller berörs av avsnittet eller 

texten runt om. Då läroboken bör följa Lpo 94:s riktlinjer har den ansvar att motverka 

traditionella könsmönster, vilket skulle ske i större utsträckning om de problematiserade den bild 

av samtiden som de presenterar. Jämställdhet nämns inte som begrepp och endast en kort och 

okommenterad del i början av boken beskriver kvinnors och mäns lika skyldigheter, vilket gör att 

det inte blir någon röd tråd av jämställdhet i boken. Detta gör det svårt för eleverna att utveckla 

någon djupare förmåga att analysera och själva problematisera de könsnormer som existerar. Här 

är läraren av stor vikt för vad eleverna lär sig om ämnet, då lärobokens pedagogiska grundsyn 

ställer höga krav på vad läraren måste förmedla i och med de faktabrister som finns i boken. 

Lgr 11 och dess kursplan i hem- och konsumentkunskap 

Den lärobok i denna studie som skrevs under Lgr 11 är Interskol (2013). Idag är läroplanen 

väldigt tydlig och konkret i sitt mål för jämställdhet, skolans ansvar i att motverka traditionella 

könsroller och vikten i hur flickor respektive pojkar bemöts för utvecklandet av sina 

könsidentiteter. Eleverna ska enligt kursplanen ges möjligheter att reflektera över jämställdhet 

och arbetsfördelning i hemmet. Hur ser då detta ut i boken? 

Tilltalet i boken är mer könsneutralt än i de tidigare och undviker attribut som definieras som 

antingen klassiskt manliga eller kvinnliga. Gällande bilderna stämmer detta också till stor del, 

dock bör nämnas att det neutrala bildmässigt ofta visas genom att flickor har mer pojkaktiga 

kläder, medan pojkar inte ses i motsvarigheten, mer flickaktiga kläder. Tre sidor i boken tar upp 

jämställdhet och arbetsfördelning, där det beskrivs både i text, uppgifter och i diskussionsfrågor. 

Boken intar en ifrågasättande ton av könsroller och frågor finns i den löpande texten som ska få 

eleverna att fundera kring de fortfarande icke-jämställda förhållanden som existerar. Avsnittet 

gällande jämställdhet i boken ganska kort, men det ger ändå en stabil grund till möjlighet för 

reflektion. Alla uppgifter i läroboken beskrivs genomgående på ett neutralt sätt, vilket gör att 

jämställdheten trots sitt korta nämnande, ligger som en konkret grund genom hela boken.  

Något som dock fungerar på ett exkluderande och stereotypt sätt är det avsnitt som behandlar 

ätstörningssjukdomar. Där visar bilderna endast på det traditionella kvinnliga idealet, utan att 

nämna eller problematisera det manliga. De bilder som där exemplifierar pojkar visas i ett allmänt 

sammanhang där hälsa berörs i samma utsträckning mellan könen, medan exempelvis anorexia 

beskrivs ”också pojkar drabbas, även om sjukdomen inte är lika utbredd…” och endast bilder på 

flickidealet visas upp. Bristen i denna del är viktig att belysa, då den underförstått visar på hur 

flickor och pojkar ”ska” vara, men ur ett jämställt perspektiv lever boken annars till stor del upp 

till de krav som ställs.   
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Sammanfattning av resultat 

I detta avsnitt avses ta upp de resultat som denna studie mynnat ut i. Detta görs genom att 

koppla till tidigare ställda frågeställningar. 

 

Vilka, om några, stereotypiska framställningar kvinnor och män visar 

läroböckerna på? 

Läroböckerna åskådliggör i olika grad traditionella stereotyper, med en tidsmässig progression där 

den tidigaste boken demonstrerar detta i högre grad än den senaste boken. Dock problematiseras 

detta i högre grad i LT (1986) än i den senare Liber (1994), vilket också visar på att det troligen 

skiljer något mellan förlagen och författarna i hur mycket och hur djupt det belyses i varje enskild 

bok. Ett neutralt tilltal används i alla läroböcker och läsaren blir inkluderad utan användandet av 

normerande värderingar. 

De stereotypa framställningar som visas berör främst en utseendemässig distinktion emellan 

könen. Flickorna har på många av bilderna typiskt ”flickiga” kläder, kjol eller klänning och långt 

hår med rosetter i. Detta mönster är mer eller mindre tydligt i alla böcker utom den senaste, där 

bilderna visar på ett mer obestämt könsmässigt perspektiv. Genom dessa mer neutrala bilder ges 

läsaren utrymme för egna ställningstaganden och slipper tillrättavisande och cementerande 

könsnormer som annars visar hur det ”ska vara”.  

 

Hur framställs arbetsdelningen mellan kvinnor och män i böckerna? 

Aktiviteterna som visades och beskrevs visade även de på en tidsmässig progression ur ett 

genusperspektiv, där de blev allt mer neutrala och könsöverskridande genom de olika böckerna. I 

den första boken finns en tydlig övervikt av kvinnor eller flickor som får representera 

hushållsarbete, jämfört med män - ett mönster som inte visar sig fortsättningsvis i böckerna. Alla 

böcker visar dock prov på könsöverskridande aktiviteter och en grundläggande 

könsmönsterkritisk tanke verkar finnas.  

 

Hur framställs jämställdhet i läroböckerna? 

Jämställdhet lyfts i böckerna som en viktig aspekt, där samarbete, lika möjligheter och skyldighet 

att dela på hushållsarbetet belyses. Män och kvinnor bör få lika mycket tid och möjlighet att ha en 

givande fritid. I de tre senaste böckerna används dessutom frågor riktade till läsaren, för att vidare 

problematisera samtidens icke-jämställda förhållanden. I alla böcker utom den sista lyfts inte den 

isärhållning och hierarki som existerar inom genussystemet i någon vidare utsträckning, vilket 
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visar på ett fortsatt ignorerande av dessa, något som innebär att könsrollerna därför inte helt kan 

brytas. Detta sker dock i den sista boken, genom en djupare problematisering och ett konkret 

ifrågasättande av könsnormer. Här kan eleverna själva skapa en uppfattning om de normer som 

verkar i samhället och genom läroböckernas problematiserande kan dessa luckras upp allt mer. 

 

Hur fungerar läroböckerna angående jämställdhet och genus mot de läro- 

och kursplaner vilka de är skriva? 

De berörda läro- och kursplanerna blir med tiden allt mer konkreta och explicita i sin beskrivning 

av skolans och ämnets ansvar gällande motverkandet av traditionella könsroller och ett jämställt 

bemötande för att låta eleverna utveckla en egen könsidentitet. Jämsides med detta blir också 

läroböckerna allt mer ifrågasättande av könsnormer och mer neutrala i sitt tilltal. Ett undantag 

från detta är Liber (1994) där jämställdhet knappt tas upp och inte alls problematiseras. Detta gör 

att de ”vad tycker du?”-frågor som boken tar upp blir svåra för eleverna att diskutera, då de inte 

fått några fakta eller samtidsbeskrivning över de mål som ett samhälle med jämställdhet strävar 

mot att förhålla sig till.  
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Diskussion 

Denna studies syfte har sammanfattat varit: att undersöka könsspecifika normer som framträder i 

hem- och konsumentkunskapsläroböcker och hur dessa läroböcker förhåller sig till 

styrdokumenten ur ett genusperspektiv. Arbetet har varit intressant och öppnat för en djupare 

analys i hur det faktiskt förhåller sig, om läroböckerna lever upp till de krav som ställs. Under 

detta avsnitt kopplas studiens resultat till den forskningsöversikt som lade dess grund och de 

diskuteras ur ett vidare perspektiv. 

I läroböckerna finns liksom Skolverket (2006a) påpekar, fortfarande traditionella 

könsrollsuppdelningar beskrivna, som återspeglar könsnormer utan att problematisera. I takt med 

att läro- och kursplan belyst jämställdhet allt mer har också läroböckerna utvecklats gällande 

detta. Trots detta har den senaste läroboken också problem och kan inte sägas vara helt igenom 

fungerande ur ett genusperspektiv, även om den i övrigt väl överrensstämmer med målen i läro- 

och kursplan.  

Den ”kvinnliga” sfären som innehåller bland annat hushållsarbete som von Wright (1999) 

beskriver, används i ett flertal av böckerna och bidrar till ett fortsatt reproducerande av 

könsnormerna. Genom att ens egna förutfattade meningar om aktiviteters könstypiska natur 

inverkar, sker detta även i de bilder där könstillhörigheten på personerna är svår att se. Men dessa 

sortens bilder bidrar, trots detta, till en mer öppen och fri syn på uppdelningen, då läsaren själv 

kan tolka utifrån sina erfarenheter och förutsättningar och själv bilda sig en uppfattning. De är 

dessutom mer öppna för diskussion, då man utan att behöva utgå ifrån en reproducerad och 

tydligt könsuppdelad struktur, kan använda en mer neutral utgångspunkt. 

Von Wright (1999) menar att för att läroböcker helt ska kunna anses vara jämställda krävs en 

genusmedveten och inkluderande ansats för att bryta ner cementerande normer. Liksom 

Skolverket (2006a) visade så misslyckas många läroböcker med att applicera ett fungerande 

genusperspektiv, något som böckerna i denna studie också har misslyckats med i varierande grad. 

Det behövs med andra ord ett ännu bättre och mer genomgående arbete med detta, där alla 

elever kan känna sig inkluderade.  

Av denna anledning är granskningen av läroböcker viktigt, då man undersöker vad de faktiskt 

reproducerar för könsnormer. Är de neutrala i sitt tilltal eller exkluderas vissa elever? Genom den 

normskapande funktion böckerna har, liksom Carlson och von Brömssen (2011) beskriver, kan 

de påverka elevernas uppfattning av sig själva och deras identitetsskapande. Böckerna fungerar 

därigenom från en maktposition gentemot sina läsare, varför det är av vikt att se hur denna 

maktposition kan se ut och förhålla sig kritisk till, liksom Skolverket (2006b) belyser. Även den 
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senaste läroboken visade bekymmersamma tendenser, vilket belyser vikten av att verkligen 

problematisera det som står.  

Exempelvis gällande de diskussionsfrågor som finns i tre av böckerna, är det svårt att veta hur 

dessa frågor problematiserats i den konkreta undervisningssituationen och mycket lämnas till 

läraren att arbeta med. Detta gör att den sortens frågor får en öppen och något problematisk 

utgångspunkt, där det är upp till den enskilde läraren att eventuellt lägga genusperspektiv på detta. 

Risken är att detta inte problematiseras vidare utan bara nämns och då inte skapar reflektioner 

eller kritiskt tänkande hos eleverna, utan bara upprätthåller rådande könsordning. 

 En aspekt som alltid måste tas i beräknande gällande läroböcker är att dessa används i ett 

undervisningssammanhang och hur de i praktiken nyttjas, liksom Skolverket (2006b), Carlson, 

von Brömssen (2011) och Wikman (2004) berör, beror av läraren och upplägget på 

undervisningen. Därför kan man inte till 100 % veta om de faktiskt använts alls/bara delvis/helt 

eller om de kompletteras med andra informationskällor. Detta är dock en aspekt som inte 

inverkat på denna specifika studie, då detta inte har varit undersökningens fokusområde. Denna 

studie har inte avsett att undersöka den faktiska undervisningen, utan har lagt fokus på de 

läroböcker som valts ut och hur de fungerat mot aspekter gällande jämställdhet och genus. 

Det genussystem som Hirdman (2003) beskriver, med hierarkiska dikotomier mellan könen, 

visas tydligare i de tidigare böckerna genom det distinkta isärhållandet av manligt och kvinnligt. 

Detta upprätthållande av traditionella könsroller sker exempelvis genom den beskrivning av mat 

som är bränd och innehåller mögel som görs, och visar läsaren på de mönster som är viktiga 

gällande det kvinnliga respektive manliga sättet att vara, könens dikotomier. Genom tiden har 

detta allt mer neutraliserats i böckerna och könen behöver inte längre innebära varandras 

motsatser. Det är dock viktigt att tydligt visa på den icke-jämställdhet som historiskt har rått och 

fortfarande råder i samhället, eftersom en helt ”genusfri” undervisning snarare skulle fungera 

upprätthållande (von Wright 1999). I exempelvis en av läroböckerna (Liber, 1994) gavs ingen 

förklaring eller beskrivning till den uppdelning och de förhållanden som rådde gällande könens 

arbetsuppdelning historiskt. Detta förutsätter att eleverna har en förförståelse om den tidigare 

könsuppdelningen, vilket ställer höga, kanske till och med omöjligt höga, krav på elevernas 

medvetenhet och förmåga att analysera. Det hårda slit som hushållsarbetet tidigare innebar för 

kvinnorna har också många gånger helt ignorerats (belyses endast i Liber, 1994:64), istället ligger 

fokus på hur bra det blir idag när man hjälps åt. Här är också problematiskt att bara ignorera 

denna tidigare och fortfarande delvis existerande maktordning. Liksom von Wright (1999) menar, 

måste eleverna få reflektera kring och problematisera den uppdelning mellan könen som finns, 

ställa frågor som ”varför finns detta?” ”hur ser den ut idag?”. Connell (2009) menar att genus 
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förändras över tid. Genom att lyfta den historiska utvecklingen kan eleverna upptäcka att 

kategorierna ”manligt” och ”kvinnligt” inte är något konstrant och oföränderligt. De får då en 

möjlighet att istället utveckla sitt individuella sätt att vara, utan att stängas in i cementerande 

könsföreställningar.   

Slutligen är det viktigt att här återgå till begreppet könsneutralitet och hur detta förstås i denna 

studie. Då ”neutrala” utseenden egentligen fungerar som maskulina i sin grund (Nikolajeva, 2004; 

Hirdman, 1998), hur neutralt blir det, egentligen? Hur könen framställs påverkas av den norm 

som samhället utgår ifrån och detta ingår i en manligt dominerad hierarkisk ordning. I 

läroböckerna som undersökts i denna studie blir bilderna allt mer vad vi skulle kunna kalla för 

”könsneutrala”. Men då detta innebär att de i grunden är maskulint sett neutrala, är alltså inte 

bilderna helt könslösa.  

Inte heller lyckas bilderna alltid med att vara könsöverskridande. Kvinnor/flickor visas många 

gånger görandes sysslor som kan uppfattas som traditionellt manliga och med manligt definierade 

attribut, medan männen/pojkarna väldigt sällan visas med kvinnligt associerade utseendemässiga 

drag. Däremot visas män/pojkar flertalet gånger utföra sysslor som kan ses som 

könsöverskridande.  

Men frågan kan också ställas, om det går att visa könsneutrala utseenden och huruvida det är 

önskvärt? Detta är en svår fråga och den har inget enkelt svar. Sätt att definiera varandra som 

människor beroende av utseende tror jag ständigt kommer att, oavsett ens utgångspunkt, vara 

påverkat av samhällets tankegångar och den historiska kontexten. Vi påverkas av det samhälle vi 

lever i och kommer därför att både definiera oss själva och andra genom detta. Allt vi gör och är, 

fungerar och definieras inom det könsbindande genussystem som Hirdman (1999) belyser. 

Viktigt i sammanhanget är alltså till sist att vara medveten om att vad man ofta skulle kalla 

”neutralt”, inte egentligen är det och att allt ingår i och påverkas av ett större hierarkiskt system. 
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Slutsatser 

Slutsatsen är sammanfattningsvis att de tre första läroböckerna (Skolförlaget, 1972; LT, 1986; 

Liber, 1994) inte lyckas med att bryta traditionella könsuppdelningar utan i olika mån 

reproducerar dessa. Därför lyckas de inte med sitt uppdrag i att följa skolans styrdokument. Den 

sista boken (Interskol, 2013) uppvisar problematiska tendenser, men är i övrigt väl avvägd ur ett 

genusperspektiv och kan förutom dessa, sägas följa de aktuella styrdokumenten. 

 

Vidare forskning 

Det skulle självklart vara intressant att vidga studien med fler läroböcker för att kunna se 

generaliserbara resultat över ett tydligare tidsperspektiv. Ett tidsperspektiv med flera utgivningar 

från samma förlag skulle också ge intressanta, förhoppningsvis också ännu tydligare, fakta i hur 

läroböckerna förändras med läro- och kursplaner. Möjligheterna är stora, inom hem- och 

konsumentkunskap finns det många möjliga undersökningsperspektiv. Speciellt inom genus och 

dess koppling till hem- och konsumentkunskap, ser jag potential för viktig och intressant analys, 

gällande både den praktiska undervisningen och kring läroböcker.  
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