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1. INLEDNING 

 

”Mamma var riktigt förargad, där hon gick omkring med sopborste och sopskyffel. Ett par av 

Lennarts kamrater hade varit på besök, och de hade utan vidare stövlat in i vardagsrummet, 

slagit sig ner i stolarna framför TV:n och känt sig som hemma. [---] Nu fick mamma städa 

upp efter dem, och det var inte underligt att hon såg sur ut”.1 

 

Citatet kommer från en läsebok i samhällskunskap för mellanstadiet, från 1962, där läsaren får 

följa en fiktiv familj och vad de gör i sin vardag. Situationen ur vilken citatet är hämtat är då 

en av sönerna i huset, tillsammans med sina vänner, har skräpat ned i vardagsrummet och 

mamma får städa upp efter dem, som följs upp med ett pedagogiskt förmaningstal. Vilket 

även dottern får ta del av. Den bild av mamma som förmedlas är huslig, vårdande, 

ordningsam och framförallt den som förmanar och uppfostrar barnen, medan pappa är den 

ekonomiska försörjaren som kommer hem till ett dukat middagsbord där kärnfamiljen, 

bestående av mamma, pappa och oftast två barn, äter middag tillsammans. Hur 

familjemedlemmarna och även övriga samhällsmedlemmar var och skulle vara framgår i 

återkommande exempel och kommentarer i de läroböcker som ingått i undersökningen, i den 

här uppsatsen. Det finns tydliga könsroller och mönster för hur individer förhåller sig till 

varandra samt hur intressen och aktiviteter inte alltför sällan präglats av det kön personerna 

har. De situationer och exempel som presenteras i de undersökta läroböckerna för 

mellanstadiet från 1960-talet, samt 1970-talet har som mål att spegla det samtida samhället 

och medvetet eller omedvetet sker detta genom att presentera de normer som fanns. Exempel 

på yrken, familjekonstellationer, intressen och annat påverkar och inspirerar de barn som 

läser, att identifiera sig med karaktärerna, vilket i förlängningen leder till att barnen får lära 

sig vilka genusnormer som gäller. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Tanken med uppsatsen är att lyfta fram vilka normer som framgår i läroböckerna under 

respektive tid som presenteras i undersökningen. Vad var det för könsrollsnormer som 

mellanstadiebarnen fick läsa och lära sig om och vilka vuxna förebilder i yrkesroller fick 

barnen se via de läroböcker i samhällskunskap som studerats i undersökningen. Ett annat syfte 

med uppsatsen är att sätta dessa könsrollsnormer i förhållande till Yvonne Hirdmans teori 

                                                 
1 Yngve Berg, Vår läsebok:  Samhällskunskap –För skolans mellanstadium, årskurs 4-6 (Stockholm, 1962) s. 
14.  
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kring hushålls- och jämlikhetskontrakten. Är de resultat jag får fram i undersökningen av 

läroböckerna överrensstämmande med hennes teori och i sådana fall – är det lika på båda 

perioderna jag studerat, eller kan man se ett tydligare samband vid något av tillfällena. För att 

uppnå detta syfte har jag utgått från följande frågeställningar: 

 

- Hur speglas könsroller och genusnormer i de läromedel i samhällskunskap för 

mellanstadiet, som studerats i undersökningen? 

 

- Kan man se en skillnad och förändring över tid i läromedlen – på vilket sätt? 

 

- Kan man relatera Yvonne Hirdmans kontraktsteori till resultaten i 

läromedelsundersökningen, i så fall - hur? 

 

1.2 Material och metod  

De böcker som har använts till undersökningen är läroböcker i samhällskunskap för 

mellanstadiet, utgivna 1962-66 samt 1970-77. Tidsavgränsningen är i relation till att Läroplan 

för grundskolan gavs ut 1962, samt i nästa version 1969, som då var gällande fram till 1980 

då den nya läroplanen gavs ut. Perioderna är även i viss mån valda i förhållande till Yvonne 

Hirdmans kontraktsteori, där hushållskontraktet är gällande fram till ca 1961 samt 

jämlikhetskontraktet fram till 1975/80. Valet av just samhällskunskap är för att det ämnet, 

enligt min uppfattning, bäst speglar det samtida samhället i fråga om normer, 

arbetsförhållanden och familjeroller. För att presentera resultaten har undersökningen 

koncentrerats på både text och illustrationer i läroböckerna. Böckernas innehåll varierar och 

vissa är mer eller mindre läseböcker, där man tydligt får följa en fiktiv familj och dess 

förehavanden, medan andra böcker mer är faktaböcker som har olika kapitel för olika 

områden, där det krävts en mer koncentrerad texttolkning för att lyfta exempel på 

genusnormer som mer går att läsa mellan raderna och i illustrationerna. I och med viss 

svårighet att få tag på material är inte alla använda läroböcker motsvarande i innehåll, varken 

strukturellt eller i fråga om antal illustrationer och textmassa. Detta är dock något jag anser 

även givit en viss styrka och bredd till undersökningen. Läroböckerna som använts är skrivna 

av ett flertal olika författare och utgivna vid ett flertal olika bokförlag, vilket betyder att en 

eventuell ensidighet i fråga om inställning till jämställdhetsfrågor hos författarna, därmed i 

stor mån har minimerats.  
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Illustrationer är tolkade efter aktivitet, exempelvis om en pojke läser tidning eller tittar på tv-

nyheter räknas detta som politiskt/samhällsintresse. Om någon läser läxor eller bok har detta 

räknats som vanlig läsning. Bara de bilder där man ser människor är medräknade, då övriga 

bilder saknar relevans för undersökningen. I bilder där vissa attribut är med, t.ex. en pekpinne 

och bok i handen, har detta tolkats som att personen är en lärare/lärarinna. Bilder och 

illustrationer från andra delar av världen är inte medräknade, då undersökningens syfte är att 

framhäva genusordningen i Sverige vid tidpunkterna. Enbart illustrationer där det är levande 

människor som representeras, inte exempelvis statyer, är medräknade. Däremot förekom vid 

något tillfälle en nyhetsuppläsare i en tv-ruta, i bilden, som räknats med. Vid de tillfällen 

bilder är otydliga i fråga om vad för aktivitet eller yrke personerna har, har jag enbart noterat 

om det är män eller kvinnor, inget annat. Är det otydligt vilken ålder personerna på bilden har, 

dvs. svårt att bestämma om det är vuxna eller barn, har de delats in i män och kvinnor, dvs. 

vuxna. 

 

Några av de läroböcker som ingått i undersökningen är OÄ-böcker, dvs. 

orienteringsämnesböcker. Dessa inkluderar även historia, naturkunskap, religionskunskap och 

geografi. I dessa fall har jag valt att bara läsa de stycken som behandlar samhällskunskap eller 

relaterade områden. Jag har dock valt att ta med alla relevanta illustrationer, enligt 

urvalsmetoden beskriven ovan, då de speglat de könsrollstankar som fanns, kring exempelvis 

sport, yrke, intressen osv.  

 

För att framställa och tydliggöra de eventuella skillnader och mönster som finns i de 

undersökta läroböckerna, har en arbetstabell använts, där jag haft en spalt var för man, kvinna, 

pojke, flicka längst upp på sidan och sedan en mängd olika kategorier på ena axeln. Bland 

dessa kategorier har ingått, för att nämna några, hushållsansvar, arbete utanför hemmet, fysisk 

aktivitet samt föreningsaktivitet. Under läsningen har jag sedan noterat med streck för att 

markera varje gång ett genusantydande förekommer. Till exempel om pappa förmanar barnen 

eller om skolklassen ska välja en klasstyrelse med ordförande osv. Jag har även antecknat, 

vilket framgår i undersökningen, en stor mängd citat för att framhäva tidsandan och 

exemplifiera hur böckerna förhåller sig till områdena i de analyskategorier jag har valt. För att 

ge läsaren en bild av förhållandena mellan hur ofta män/kvinnor och pojkar/flickor 

förekommer i läroböckerna i vissa sammanhang, har jag i varje analyskategoriavsnitt 

presenterat antal. Detta för att tydliggöra hur representationen ser ut mellan könen när det 

handlar om exempelvis fysisk aktivitet. Undersökningen har alltså både en kvalitativ och 
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kvantitativ prägel. En kvalitativ textanalys först och främst, då mitt syfte med uppsatsen är att 

belysa genusnormer i läromedel och om och hur dessa förändras under den undersökta 

perioden. Detta har jag valt att göra genom att under läsningen av läroböckerna notera de 

uttryck av värderingar och inställning kring könsroller och jämställdhet som märks i 

materialet. Studien har på samma gång inslag av kvantitativ prägel, på det sätt att jag noterat i 

vilken utsträckning det förekommer pojkar/flickor respektive män/kvinnor i en viss situation. 

Detta kvantitativa inslag har jag dock med som ett komplement, för att tydliggöra hur stora 

skillnader det rör sig om och i vilken grad detta förhållande förändras över tid.  

 

Inspiration till hur man kunde organisera kategoriindelning och gruppering av det material 

som hittats, har till stor del fåtts tack vare Inger Fredrikssons undersökning Könsroller i 

läroböcker från 1968. För att kunna nyansera de resultat som nåtts har det varit av stor vikt att 

dela in materialet i olika kategorier. De kategorier som använts i uppsatsundersökningen är 

Aktivitet, intresse och egenskaper där exempel på personers intressen, fritidsaktiviteter och 

sysselsättningar räknats in. Under Hushållsansvar finns de beskrivningar av städning, 

matlagning och inköp som ges i läroböckerna; I trafiken redogör för de trafiksituationer man 

ser, både vuxna och barn, vem som kör fordon osv. Arbete, Yrke och utbildning tar upp 

faktiska yrkesexempel, barns drömmar om framtiden, utbildningsalternativ och föreställningar 

om vilka yrken som passar pojkar respektive flickor.  Uppfostran och barnavård illustrerar 

hur fördelningen av detta är i familjerna som beskrivs i läroböckerna, vad gör mamma 

respektive pappa? Ägande och försörjning visar på vilka exempel som ges för 

familjeförsörjning, egendomsinnehav, banklån osv. För att visa organisering och fördelning 

mellan kön i styrelser, klubbar osv. valde jag kategorin Föreningsverksamhet. Kriminalitet är 

sista analyskategorin och där är direkta exempel på kriminalitet med och avsnitt rörande 

missbruk, men även antydanden om oordning och felaktigt uppträdande bland barn, mobbing 

osv.  

 

Tidigare forskning utgörs av ovan nämnda Fredrikssons undersökning, gjord på uppdrag av 

Arbetsmarknadens Kvinnonämnd 1968. valet av denna undersökning känns motiverat då den i 

stora drag har samma tillvägagångssätt och syfte som min undersökning. En annan bok som 

använts är Angerd Eilards avhandling Modern, svensk och jämställd – om barn, familj och 

omvärld i grundskolans läseböcker 1962-2007, som i stor utsträckning behandlar det området 

uppsatsen syftar till att undersöka. 
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I bakgrundsavsnittet har Christina Axelssons avhandling Hemmafrun som försvann – 

övergången till lönearbete bland gifta kvinnor i Sverige 1968-1982 stått som utgångspunkt. 

Hennes bok behandlar, som titeln säger, enbart gifta kvinnor. Men då min undersökning 

handlar om läromedel riktade till barn åren 1962-1977, förutsätts mer eller mindre att dessa 

barns mammor är eller varit gifta kvinnor. I bakgrundsavsnittet är även Hirdmans 

genuskontraktsteori presenterad, för att kunna sättas i relation till huvudundersökningen. För 

att inte förvirra läsaren tydliggör jag härmed att de reflektioner jag gör kring hennes teori i 

förhållande till min undersökning kommer presenteras först i avslutningskapitlet och inte i 

undersökningen. Detta för att jag upplevde det vara bättre att sätta dem i förhållande till 

varandra om de presenteras separat. 

 

1.3 Presentation av läroböckerna 

Från båda perioderna har jag använt mig av fem böcker i studien, alltså totalt tio läroböcker. 

För att illustrera karaktär och i viss mån innehåll i böckerna kommer jag här kort presentera 

dem med början på 1960-talets böcker och sedan 1970-talets. 

 

Vår läsebok – Samhällskunskap, för skolans mellanstadium, årskurs 4-6 av Yngve Berg, 

1962, är mer textbaserad och kapitelindelad, vilket är naturligt för en läsebok. Författaren 

förklarar i sitt förord att boken följer förslaget till läroplanen (boken gavs ut samma år, men 

före läroplanen).2 I boken följer man en trebarnsfamilj och främst mellansonen, som går i 

mellanstadiet och alltså är jämnårig med bokens tänkta läsare.  

 

Samhällskunskap för grundskolan – årskurs 4-6 av Sixten Blomquist, Henry Pederby och 

Algot Teng, 1962, saknar förord av författarna. Boken riktar sig mot ett läsarjag, men 

genomgående illustrerar man situationer och arbetsområden genom den fiktiva familjen 

Andersson, som har tre barn, exempelvis i avsnitt om sparande, äldrevård, arbetsliv m.m.  

 

Samhällsboken, för grundskolan – årskurs 4-6 av Roland Severin och Thorbjörn Rippe, 1963, 

är mycket genomtänkt till att vara underlag för undervisningen. Författarnas förord förklarar 

att det finns 29 kapitel per årskurs, som vardera ska motsvara en lektion. Vikten av att se 

”levande” exempel i form av personer i boken poängteras av författarna och boken följer 

familjen Lundström som har två barn, med fokus på åttaåriga storasystern Karin.3 

                                                 
2 Berg, Vår läsebok – Samhällskunskap, för skolans mellanstadium, årskurs 4-6 (Stockholm, 1962) s.5f 
3 Severin, Rippe, Smahällsboken för grundskolan – årskurs 4-6 (Stockholm, 1963) s.4f 
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Arbetsbok till Samhällsboken, för grundskolan – årskurs 6 av Roland Severin och Thorbjörn 

Rippe, 1963, är ett komplement till ovan nämnda bok, avsedd för mellanstadiets sista klass. 

Den har inget förord, utan riktar sig enbart till eleven som en uppgiftsbok. Avsnitten har 

samma upplägg som huvudbokens del för årskurs sex och saknar helt illustrationer.   

 

Vårt samhälle – Stadieboken i samhällskunskap för mellanstadiet av Göran Ejeman och 

Torsten Eklund, 1975, har ett förord riktat till eleven där författarna kort berättar vad boken 

ska behandla. Boken är tänkt som grundbok, i en serie. Innehållet är kapitelindelat och texten 

är kompletterad av rikligt med fotografier.  

 

OÄ-boken – grundskolan, årskurs 5 av Yngve Berg och Åke Green, 1964, är som titeln säger 

inte bara en samhällskunskapsbok. Författarnas förord framhäver att boken är indelad i 30 

arbetsområden och att boken mer ska ses som en översiktsbok som sätter ramen.4 Boken har 

ingen specifik huvudkaraktär eller familj man följer, utan riktar sig till läsarjaget. 

 

Vi och vår värld 3B: Mellanstadiets orienteringsämnen, utgiven av Esselte Studium (inga 

författare angivna) 1973, saknar också förord och inledning. Detta kan bero på det lite 

märkliga i att inga författare angivits, utan enbart förlaget. Boken har många illustrerande 

foton och innehållet är inte strikt uppdelat efter de olika ämnena, utan arbetsområden är 

relativt dynamiskt blandade. 

 

Där lever vi 1 – samhällskunskap för mellanstadiet: Grundbok/arbetsbok av Maj-Britt 

Wingård och Lars Hildingsson, 1973, har inte heller något förord eller inledning. Det är en 

ren samhällskunskapsbok och textstycken är blandade med arbetsuppgifter. Innehållet är 

kompletterat med många foton och illustrationer.  

 

Hermods Oä för mellanstadiet av Rolf Jonsson, Peter Modie, Jan Moen och Birger Ohlsson, 

1975, har inget förord till vare sig lärare eller elev. Boken är inte bara samhällskunskapsbok, 

utan en samlingsbok i orienteringsämnen, dvs. även geografi, religion, historia samt 

naturkunskap. Boken är rikligt illustrerad med fotografier. 

 

                                                 
4 Green, Berg, OÄ-boken, grundskolan – Årskurs 5 ( Stockholm, 1964) s.5f 
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Samhällskunskap – Elevens bok: Årskurs 6 av Arne Kristoffersson, Nils Malmquist och Maj 

Bylock, 1977, är en kompletterande arbetsbok som eleven ska använda parallellt med 

huvudboken i samma serie. Har inget förord av författarna. 

 

1.4 Tidigare forskning 

1964 utfördes en undersökning av Inger Fredriksson, på uppdrag av Arbetsmarknadens 

Kvinnonämnd, för att se hur könsrollsfrågor behandlades i grundskolans läromedel. 1968 

följde man upp den tidigare undersökningen med en mer ingående av samma karaktär, för att 

se hur och om böckerna förändrats och hur man nu förhöll sig till, och förmedlade den 

aktuella debatten och politiska utvecklingen i könsrollsfrågor. En av slutsatserna i 

undersökningen var att mycket små förändringar skett och på de allra flesta håll ingen alls. I 

de böcker för mellanstadiet som ingick i undersökningen fann man inga förändringar 

överhuvudtaget [två av dessa läroböcker ingår även i uppsatsens undersökning]. De flesta 

böcker visade ett fortsatt traditionellt könsrollsmönster, där mycket små eller obefintliga 

tendenser fanns att ifrågasätta detta. De förslag undersökningen ger till förändringar och 

förbättringar, är att böckerna och undervisningen måste lyfta frågor kring ämnet 

könsrollsfrågor och jämställdhet, samt att informera om den samhälleliga debatten senaste 

årtiondet [sedan 1950-talet] och den politiska utveckling av den ”radikala könsrollsideologi”5 

som blivit officiellt accepterad, samt de krav på reformer som drivs i det syftet, exempelvis 

krav på fler daghem och aktiv arbetsmarknadspolitik. Man måste även informera och 

diskutera kring de orsaker och långsiktiga problem som ligger i att män och kvinnor tilldelas 

olika lön, har olika ställning på arbetsmarknaden samt fördelning av hemarbete och 

barnavård.6 Tidigare liknande studier som diskuteras i Fredrikssons undersökning visar 

samtliga att läromedel snarare bidrar till att befästa och konservera de traditionella könsroller 

som finns, än att delge barnen den politiska debatt som förs. Fredriksson menar att barnen ofta 

redan hemifrån har med sig en bestämd uppfattning om vad som exempelvis lämpar sig bäst 

för pojkar respektive flickor. För att uppnå en medvetenhet om problematiken och för att 

motverka de traditionella könsrollerna räcker det inte med att läroböckerna utelämnar direkta 

könsrollsfördomar, utan man måste aktivt föra en diskussion om problemet och motverka att 

barnens fördomar befästs ytterligare. Då barn ofta förutsätter att det läroböckerna säger är 

sant, är det verkligen en kärnfråga att genom debattuppslag och faktaunderlägg etablera ett 

                                                 
5 Den mest radikala linjen i könsrollsdebatten under 1960-talet, som innebar ett jämställt samhälle och lika 
ansvar för män och kvinnor i hem och för försörjning. Se mer Bakgrund 2.1  
6 Ingrid Fredriksson, Könsroller i läroböcker – en undersökning utförd på uppdrag av Arbetsmarknadens 
Kvinnonämnd (Stockholm, 1969) s. 5ff 
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ifrågasättande hos barnen redan från början. Fredriksson menar också att det är ytterst viktigt 

att bryta mot rådande normer och provocera fram en diskussion genom att t.ex. låta flickor i 

högre utsträckning visas som ordförande i illustrationerna, något som faktiskt förekommer i 

de böcker hon undersökt.7  

 

I avhandlingen Modern, svensk och jämställd – om barn, familj och omvärld i grundskolans 

läseböcker 1962-2007, från 2008 av Angerd Eilard, konstaterar författaren den centrala roll 

familjen har och får i läroböckerna, såväl som i läroplanen. Idealet är kärnfamiljen med två 

eller tre barn, där det finns minst en pojke och en flicka. Alla läseböcker har en ”huvudfamilj” 

som läsaren får följa och dessa familjer är uteslutande kärnfamiljer, med ett syskonpar – pojke 

och flicka – som är nära varandra i ålder, ibland tom. tvillingar, och så har man ofta även ett 

yngre syskon. Det jämnåriga syskonparet blir mer eller mindre bokens huvudfigurer. Eilard 

visar i sin avhandling att läseböckerna under 1960-talet väl följer den goda sociala fostran 

man förespråkar i läroplanen.8 Ett korrekt och duktigt uppförande illustreras genomgående 

främst av flickor, medan pojkar ofta tenderar att vara lite ”charmigt” slarviga, jämfört med 

den präktiga flickan som alltid sköter sig och gör sina sysslor. I gengäld har pojkar i mycket 

större utsträckning fler statussysslor och mer ansvarstyngda uppgifter, även ofta utanför 

hemmet, vilket då underförstått i viss mån skulle ursäkta pojkars stundtals lätt nonchalanta 

uppförande i situationer med simpla uppgifter, som även flickor klarar av. Exempel på 

situationer där mamma och barnen, både pojkar och flickor, fixar i hem och kök, förekommer 

ibland men främst är det mamma tillsammans med dottern som illustreras. Då pojken är med 

händer det att mamma extra tydligt frågar om han verkligen vill hjälpa till med 

hushållsbestyren. En av Eilards slutsatser är att pojkar och flickor på ett genomgående och 

konstant sätt fostras att bli de stereotypa bilder av sig själva, som könsrollstraditionen 

uttrycker.9  Ett annat resonemang Eilard för är att i tider då mentaliteter och normer är i 

förändring, tenderar den gamla diskursen att släpa kvar, trots att den nya normen eller 

diskursen slagit igenom samhälleligt. I detta fall beror det på långsamma tankestrukturer, både 

hos författare och hos kollektivet, tillsammans med läroböckers långsamma 

produktionsperiod, vilket leder till att den gamla mentaliteten släpar kvar och hänger i då 

barnen lär sig det gamla, snarare än det nya. Den nya genusdiskurs och -debatt som förs i 

samhället märks på vissa håll i böckerna från 1960-talet, menar Eilard. Man ser exempel på en 

                                                 
7 Ibid., s. 140ff 
8 Angerd Eilard, Modern svensk och jämställd – Om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962-
2007 (Malmö, 2008) s. 148 
9 Ibid., s. 117ff 
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pappa med skurhink i handen, flickor som hamrar, sågar och bygger koja eller s.k. 

”pojkflickor”, som bryter mot den underförstådda intressesfär flickor bör hålla sig inom.10 

Med den nya läroplanen 1969 ser man en tydlig förändring då det unikt svenska begreppet 

jämställdhet introduceras i läroplanen, tillsammans med ordet könsroll, och detta vid 

upprepade tillfällen i läroplanen. I och med detta flyttar man fokus från den könsneutrala 

”eleven” i Läroplanen från 1962, till de olika villkor som gäller för pojkar och flickor, och de 

gamla könsrollsnormer som ska utmanas, med stöd i den nya läroplanen.11 Eilard menar att 

man tydligt ser förändringar i läseböckerna från 1970-talet, vad gäller familjen i relation till 

jämställdhet: flickor klättrar högst i träden; pojkar och flickor lagar mat tillsammans; pappa 

syr och tar hand om barnen. Men på samma gång menar Eilard att den gamla ordningen lyser 

igenom och att det underförstått fortfarande är mamma som är huvudansvarig för köket, trots 

att pappa hjälper henne. Eilard refererar även till Yvonne Hirdmans genuskontrakt12 som är i 

omförhandling under den här perioden.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Ibid., s.129 
11 Ibid., s.151ff 
12 Se Bakgrund, stycke 2.2, s. 11 
13 Eilard, s.185ff 
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2. BAKGRUND  

 

2.1 Övergång till lönearbete bland kvinnor i Sverige 

Under bara ett par decennier gick mer än en halv miljon gifta kvinnor i Sverige ut på 

arbetsmarknaden, bort från hemmet och rollen som oavlönad hemmafru till att bli 

löneanställd.14 Den allra mest omfattande perioden detta skedde, i Sverige, var under 1970-

talet. 15 Antalet kvinnor på arbetsmarknaden 1960 uppgick till 900 000, 1965 hade antalet ökat 

till 1 130 000 kvinnor och 1970 var siffran 1 500 000 kvinnor som lönearbetade utanför 

hemmet.16 Utvecklingen tog sin början långt tidigare, då Sverige var ett utpräglat 

jordbrukssamhälle. I det produktionssystemet var familjen en egen produktionsenhet. Mannen 

och kvinnan bidrog båda två till försörjningen, även om sysslorna var uppdelade efter kön. 

Inte bara jordbruksprodukter var vad som producerades utan det tillverkades kläder, förädlade 

livsmedel och den sociala omsorgen, dvs. vård av barn och gamla, sköttes inom familjen. 

Officiell statistisk har dock aldrig räknat med jordbrukarhustrurs insats som arbetskraft. Man 

har oftast räknat dessa, oavsett vad de gjort, som hemmafruar. I övergången till 

industrialisering skedde en omvandling och arbetskraften som krävdes till de nya fabrikerna, 

rekryterades oftast från den närliggande bygden och de agrara omgivningarna i närheten av 

industrin. Detta resulterade i att det produktiva arbetet inte längre var koncentrerat till 

hemmet, utan flyttades till fabriken. Däremot stannade det sociala omsorgsarbetet kvar i 

familjen. Följden blev att då inte både produktions- och omsorgsarbete längre kunde förenas i 

familjen, blev mannen lönearbetare utanför hemmet och kvinnan hemmafru som oavlönat 

fortsatte med det hushålls- och omsorgsarbete hon gjort tidigare. Under 

industrialiseringsperioden och i de orter denna var stark, hade kvinnan en mycket central roll 

för uppfostran, omsorg och vård. När industrisamhället vad det led fortsatte att utvecklas, fick 

det till följd att man hade behov av allt mer specialiserad arbetskraft och denna blev allt mer 

rörlig, både på arbetsmarknaden och geografiskt. Olika generationer levde inte längre 

naturligt nära varandra, som i jordbrukssamhället och den sociala omsorgen kunde inte längre 

tas om hand enbart inom familjen. Den ”industriella kärnfamiljen”17 förlorade sina 

arbetsuppgifter och ett starkt ökat behov av att samhället tog ansvar för vård, utbildning och 

omsorg. Detta ledde till att de gifta kvinnorna nu, likt de gifta männen tidigare, trädde ut på 

                                                 
14 Christina Axelsson, Hemmafrun som försvann: övergången till lönearbete bland gifta kvinnor i Sverige 1968-
1981 (Stockholm, 1992) s.15 
15 Axelsson, s.1 
16 Yvonne Hirdman, Med kluven tunga – LO och genusordningen (Stockholm, 1998) s. 13 
17 Axelsson, s. 17 
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arbetsmarknaden och blev lönearbetare. Det tredje produktionssamhället skulle benämnas 

som tjänstesamhälle. Detta kräver en hög sysselsättning och således ytterligare tryck på 

arbetande kvinnor samt samhälleligt/statligt ansvar för vård, skola och omsorg. Axelsson visar 

i en tabell18 hur kvinnligt arbetskraftsdeltagande sett ut under de olika produktionsformerna. I 

det pre-industriella, dvs. jordbrukssamhället, var den största koncentrationen av sysselsättning 

inom jordbruket, kvinnorna arbetade inom jordbruket och omsorgsarbetet sköttes av familjen. 

I det industriella samhället återfinns den största arbetssysselsättningen inom industrisektor, 

kvinnor är hemarbetande och omsorgen finns kvar inom familjen. I det tredje, postindustriella 

tjänstesamhället, är det tjänstesektorn som står för den största andelen jobb, kvinnorna 

lönearbetar och omsorgen tas om hand av staten/marknaden.19  

 

Den politiska utvecklingen i Sverige kring jämställdhet och en rad socialpolitiska åtgärder har 

givetvis också en stor roll i utvecklingen till att hemmafrubegreppet mer eller mindre 

försvinner i Sverige på mycket kort tid. Under 1960-talet fördes och utvecklades en mycket 

intensiv debatt om kvinnors och mäns ställning och relationer i samhället. Frågor om 

könsroller och olika ideologier kring dessa etablerades. Det fanns i huvudsak tre positioner i 

frågan: konservativ, moderat och radikal. Den konservativa menade att kvinnans roll var som 

husmodern som försörjdes av sin make. Den moderata ställningen var att kvinnans 

huvuduppgift var som mor och hushållsansvarig, men detta var inte den enda uppgift hon 

kunde ha. Här ser man den dubbla roll som finns för kvinnor. Vissa menade att kvinnans tid 

enbart i hemmet var begränsad till en period i hennes liv. Den tredje, radikala ideologin, 

avvisar tydligt den dubbla rollen för kvinnan och den enda rollen för mannen. Det som 

tillkommer i jämställdhetstänkandet under 1960-talet innebär att både man och kvinna skulle 

ha samma roller: varsin familje- och yrkesroll.  Den politiska debatten i Sverige tenderade att 

vara mer moderat- radikal än konservativ. Detta har till stor del sin förklaring i att 

Socialdemokraterna som hade regeringsmakt under 1960-talet, av ideologiska skäl hade svårt 

att avvisa jämställdhetsdebatten om man samtidigt helhjärtat stod bakom jämlikhetsfrågor, 

som mer fokuserade på att utjämna klasskillnader. Detsamma gällde för liberalerna. Den 

radikala linjens jämställdhetstankar gick segrande ur debatten och blev allmänna mål i den 

statliga politiken under 1960-talet. Detta ledde till att det politiska språkbruket på många håll 

fick omarbetas. T.ex. var det inte längre möjligt att i politiska sammanhang använda enbart 

                                                 
18 Axelsson, s.18 
19 Ibid., 17ff 
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modern utan man övergick till att säga en av föräldrarna eller i familjen. I ett 

Socialdemokratiskt politiskt program från 1964 är ”framtidens familj” omskriven:  

”Mannen blir jämställd med kvinnan i vårdnaden av barn och övrigt hemarbete, liksom 

kvinnan blir jämställd mannen på arbetsplatsen. En förkortning av arbetstiden och ett 

ökat deltidsarbete för både män och kvinnor kommer att stimulera och underlätta denna 

utveckling.”20  

Att debatten kring kvinnligt utträde på arbetsmarknaden fick sådant kraftigt genomslag har en 

stor förklaring i den högkonjunktur och arbetskraftsefterfrågan som rådde då debatten 

blommade upp.21 Sverige ges ofta som exempel på den Socialdemokratiska välfärdsstaten där 

grundbegreppet är att social service och omsorg är statens ansvar. För att staten ska kunna 

bekosta en väl utbyggd social omsorg, krävs ett högt skattetryck med en mycket hög 

sysselsättning, särskilt bland kvinnor. I ett sådant system uppmuntras kvinnor att lönearbeta, 

för att bidra med skattemedel till den statliga välfärdspolitiken.22 

 

2.2 Genuskontrakt, enligt Yvonne Hirdman 

Hirdman myntade begreppet genuskontrakt i slutet av 1980-talet, för att hon ville poängtera 

relationerna mellan könen. Ordet genus, till att börja med, innebär inte frågor om ”bara 

kvinnor” utan inkluderar ”även män.”23  Poängen med genusteorier är att kunna skapa en 

kategori, likt etnicitet och ras, för att försöka förstå maktförhållanden mellan män och 

kvinnor.24 Hirdmans innebörd av ett kontrakt ska förstås som en osynlig relation mellan 

könen, en nedärvd kulturell överenskommelse – ”den sociala norm som vid olika tidpunkter 

existerade vad gäller kön: plats, sysslor, egenskaper.”25  I Maktutredningens rapport från 

1990, förklarar hon hur det finns tre olika genuskontrakt, som under 1900-talet reglerat 

relationerna mellan män och kvinnor i Sverige. De tre är husmoderskontraktet ca 1930-1960; 

jämlikhetskontraktet ca 1960-1975/80 samt slutligen jämställdhetskontraktet ca 1975/80 – .26  

Husmoderskontraktet omfattar en period då kvinnor erkänns som lagligt likvärdiga männen, 

såväl i äktenskapet och som samhälleliga medborgare. På arbetsmarknaden stred man i termer 

om ifall gifta kvinnor – som redan var försörjda genom maken – skulle få rätt att lönearbeta 

alls, då man ansåg att dessa tog arbetstillfällen från dem som behövde det. I byggandet av 

                                                 
20 Axelsson, s. 5f 
21 Ibid., s. 3ff 
22 Ibid., s. 20 
23 Yvonne Hirdman, ”Om genuskontrakt”, Häften för kritiska studier 2000:2. s. 29 
24 SOU 1990:44 (Statens Offentliga Utredningar) s. 76 
25 Yvonne Hirdman, ”Om genuskontrakt”, Häften för kritiska studier 2000:2. s. 29f 
26 Ibid., s. 14 



 15 

folkhemmet riktade den nya socialpolitiken sin fokus på hemmet snarare än arbetsplatsen, där 

de nya generationerna skulle fostras till goda medborgare. En tyst överenskommelse mellan 

stat och kvinnor kan sammanfattas i att männen, familjeförsörjarna, fick arbetsmarknaden 

medan kvinnorna, husmödrarna, gavs mer bidrag och ekonomiskt stöd mot att man födde fler 

barn och skötte sina nya och moderna hem, och på så vis inte skulle vilja lämna hemmet för 

att lönearbeta. En kraftig högkonjunktur och ett stort behov av arbetskraft ledde dock till en 

stor ökning av den kvinnliga arbetskraften. Mellan 1950-65 steg siffrorna från 15,6 procent 

till 36,7 procent, för yrkesarbetande husmödrar - kvinnor som bara antogs vara lönearbetande 

tillfälligt med tanke på barn osv. och därför behandlades som sekunda av arbetsgivaren. 

Skattepolitiken gjorde det knappast lönsamt för gifta kvinnor att faktiskt arbeta utanför 

hemmet, vilket resulterade i att många kvinnor under perioden stannade hemma, som 

husmor/hemmafru. En kombination av orsaker ledde till ett ifrågasättande av det statiska 

husmoderskontraktet och kvinnans dubbla roller, dvs. att hon både skulle utvecklas, utbilda 

sig och yrkesarbeta, samtidigt som hon måste uppfylla sin huvudsakliga roll som kvinna och 

mor, dvs. föda och ta hand om sina barn. En närmast omöjlig ekvation i praktiken, då 

barnomsorgen ålåg kvinnan. Ett visst tillmötesgående kom från staten med möjlighet till 

tillfällig barnpassning och hemhjälp, men tillgängligt för bara ett fåtal. Signalerna väckte dock 

ifrågasättande röster ytterligare.27 Under 1960-talet omformulerades kontraktet till ett 

Jämlikhetskontrakt, under intensiva debatter i frågor om de orättvisa och ojämlika 

förhållanden som rådde för kvinnor, med den enkla, men så kärnfulla frågan Varför? Ett 

ytterligare ökat kvinnligt lönearbetande och fler socialreformer, såsom skolfrukost och – 

lunch för skolbarn, underlättade än mer kvinnligt lönearbete. Social omsorg dvs. barnavård, 

äldre- och sjukvård institutionaliseras i allt större utsträckning, i den stadigt växande 

offentliga sektorn. Könsspecifika reformer genomfördes, i form av abortfrågor, bl.a. fri abort 

infördes 1974 och moderskapspenningen som blev föräldraförsäkring, samt i andra led för att 

könsneutralisera vissa begrepp, såsom att benämna kvinnan som förälder, och mer generellt 

använda begreppet familj snarare än modern osv. Allt i syfte att närma könen varandra, 

medförde att man slutligen rev upp det gamla, kraftigt könssegregerade, husmoderskontraktet. 

Hirdman menar att man av politiska maktskäl på detta sätt omformulerade detta könsliga 

maktproblem, till ett socialt problem, ett orättvist förhållande som skulle byggas bort genom 

fler reformer och socialpolitiska åtgärder. Detta resulterade i att arbetsmarknaden informellt 

delades i en manlig och en kvinnlig, i spåren av en tydligare delning mellan privat och 

                                                 
27 SOU 1990:44, s.84ff 
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publikt. Med andra ord innebar det nya kontraktet att man flyttade det sociala ansvaret från 

hemmet – och husmodern – till staten och den offentliga sektorn, där den sedan utförs av en 

avlönad kvinna, vilken är den tidigare husmodern. Hirdman hävdar att kvinnorna fortsatte att 

sköta ”sina” sysslor, men nu i offentligt ljus, underkastat manlig kontroll och efter manliga 

normer.28 Villkoren i jämlikhetskontraktet började omformas redan under 1970-talet, till att 

utvecklas i ett nytt genuskontrakt. Det sker små, svårdefinierade förändringar i sättet man 

formulerar visionen kring könens relation till varandra, med nyckelorden om lika rättigheter, 

lika skyldigheter och lika möjligheter. Från mitten av 1970-talet använder man sig alltjämnt 

av begreppet jämställdhet i frågor om könens relationer, snarare än jämlikhet – därav 

jämställdhetskontrakt. Det tredje och nuvarande kontraktet har inte samma tydliga karaktär 

som de tidigare, främst pga. att det ännu är under förhandling. Hirdmans tes är att 

genuskonflikten stegrats under 1900-talet i takt med den allt större ekonomiska och 

demokratiska utvecklingen, och således blivit allt starkare och synligare under 1970- och 80-

talen. Paradoxalt nog innebär detta alltså att ju större andel kvinnor som vistas i det offentliga 

rummet, såväl inom politik, arbetsmarknad, media, kulturliv etc. tycks medföra allt fler 

problem och konflikter och könssegregering på t.ex. arbetsplatser. Sammanfattat med hennes 

egna ord: ”inga kvinnor – ingen segregering; några kvinnor – liten segregering; många 

kvinnor – stor segregering.”29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 SOU 1990:44, s. 89ff 
29 Ibid., s.94f 
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3. UNDERSÖKNING 

 

3.1 Läroplan för grundskolan 1962  

Den första läroplanen trädde i kraft 1962 och var utformad för den nya grundskolan, en skola 

där alla barn, oavsett kön och klassbakgrund, skulle få samma undervisning. De övergripande 

mål som presenteras inledningsvis säger att skolan skall ge en god social fostran och lära 

barnen att samverka med andra individer och förbereda och fostra dem till framtida goda 

samhällsmedborgare:  

”Genom sin individuella och sociala fostran skall skolan ge alla elever en grundläggande 

bildning, som till dem förmedlar sådana färdigheter och kunskaper, vanor, attityder och 

värderingar, som är av betydelse för deras fostran och personliga utveckling och för deras 

möjlighet att anpassa sig i dagens och morgondagens samhälle och att där fungera som 

yrkesutövare och samhällsmedborgare.”30  

Vad dessa attityder och värderingar innebär förklaras inte mycket mer precist. Det nämns 

knappt alls något som kan relateras till könsrollsfrågor och/eller jämställdhetsutveckling, 

förutom vid ett tillfälle: 

”[…] skolans sociala fostran skall därför grundlägga och vidareutveckla sådana egenskaper 

hos eleverna, som i en tid av stark utveckling kan bära upp och förstärka demokratiens[sic] 

principer om tolerans, samverkan och likaberättigande mellan kön, nationer och 

folkgrupper.”31 

Alltså, jämlikhet, är det som åsyftas i citatet ovan, vilket ligger väl i linje med 

samtidens debatt.  

 

3.2 läroböcker 1962-1967 

Läroböckerna är genomgående uppbyggda så att man får följa en eller några figurer som blir 

huvudkaraktärer. Vem eller vilka detta är varierar, men ofta är det ett barn och dess familj 

man får följa. Barnet är allra oftast en pojke. I boken av Blomquist, Pederby och Teng från 

1962 är det syskonparet Jan och Kerstin. Är det å andra sidan en generell karaktär som 

exemplifieras är detta en pojke. Exempelvis: ”Är någon i familjen sjuk, måste man visa 

särskild hänsyn mot honom”.32 Detta förhållande är särskilt tydligt när det handlar om arbete: 

”Om en person har fått ett arbete som passar honom, brukar man säga, att han har kommit på 

                                                 
30 Läroplan för Grundskolan 62, s. 13ff 
31 Ibid., s.18 
32 Blomquist, Pederby, Teng, Samhällskunskap för grundskolan: årskurs 4-6 (Stockholm, 1962) s.42 



 18 

rätt plats i livet.”33 När böckerna riktar sig till ett läsarjag verkar detta antas vara en pojke: 

”Om du använder […] eller trappuppgången som mötesplats för dig och killarna i 

kvarteret.”34 eller ”Vad fordrar du av en kamrat eller en grabb i gänget?”35 

 

3.2.1 Text 

Aktivitet, intresse och egenskaper 

I den här kategorin fanns flera förekommande exempel fritidsaktiviteter och intressen. På flera 

ställen i böckerna förekommer sport och fysisk aktivitet. Vid tre tillfällen beskrivs det hur 

män sportar. För pojkarna är det betydligt oftare, vid hela tjugo tillfällen i böckerna står det 

om att pojkarna sportar, är aktiva, leker fysiskt eller att de rör på sig på annat sätt. Bland 

annat: ”Ta inte upp en nödställd i båten. Ta honom på släp.”36 eller ”En dag hade pojkarna i 

Jans och Kerstins klass sparkat boll inne i korridoren.”37 Det markeras på flera håll att aktiv 

sport främst är för pojkar: ”Ungdomarna, särskilt pojkarna, är ofta med i en idrottsförening.”38 

Det finns även exempel på vad barnen sysslar med inomhus. Vid fem tillfällen står det 

beskrivet om hur pojkar sysslar med träslöjd eller liknande. Ingen flicka förekommer i 

samband med träslöjd eller snickeri, däremot en man noteras med hobbysnickeri. ”Särskilt 

pojkar vill gärna leka med elektriska apparater och lampor med mera”.39 Det motsatta gäller 

för handarbete och syslöjd. Där finns det fem exempel på flickor sysselsatta med den 

aktiviteten, medan ingen pojke beskrivs ägna sig åt sådant. Vid två tillfällen beskrivs det hur 

pojkar leker med modellplan eller samlar frimärken. Inget motsvarande nämns bland 

flickorna. Vid två tillfällen förekommer det att en man läser tidning, ser på tv eller lyssnar på 

radio. Detsamma förekommer fyra gånger med en pojke och två gånger med flickor, samt en 

gång med en kvinna: ”Jan [son] läste helst idrottsnyheterna, och både han och Kerstin [dotter] 

tyckte det var roligt med serierna. Mamma tittade gärna på familjenyheterna.”40 Noterbart är 

att det inte förekommer ett enda mer exempel med en vuxen kvinna i samband med någon 

form av sysselsättning eller fritidsaktivitet, förutom det nyss nämnda, då hon läste tidningen.  

 

 

 
                                                 
33 Ibid., s. 96 
34 Roland Severin, Thorbjörn Rippe, Samhällsboken, för grundskolan: årskurs 4-6  (Stockholm, 1963) s. 25 
35 Ibid., s. 76 
36 Severin, Rippe, s. 65 
37 Blomquist, Pederby, Teng, s. 12 
38 Ibid., s. 41 
39 Ibid., s.45 
40 Ibid., s. 81 
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Ägande och försörjning 

Sammantaget för de undersökta böckerna från 1960-talet fanns det i textmassan sexton 

förekommande exempel på ägande eller försörjning, där man tydligt och utan tvekan kopplade 

detta till en person, det vill säga att man även kunde se vad personen hade för kön. Vid 

samtliga sexton tillfällen, utan undantag, är det män som förekommer. ”Den som bor i ett 

enfamiljshus har det på många sätt friare än den som bor i ett stort hyreshus. Hans golv är inte 

grannens tak.”41 Inga förekommande exempel på kvinnor eller barn, varken pojkar eller 

flickor, i ekonomiska sammanhang, då det handlar om försörjning: ”Är det dyrt att ligga på 

sjukhus? Hur klarar familjen ekonomin, när pappa är sjuk?”42 Stycken som behandlar 

bankväsende och låneprincipen visas med män: ”De pengarna lånar banken ut till Karlsson, 

som ska öppna sportaffär, men inte har tillräckligt med pengar för att köpa allt han måste ha i 

butiken”43 

 

Arbete, yrke och utbildning 

På flera ställen förekommer och beskrivs yrken med en angiven könstillhörighet, eller en 

person med ett yrke. Av dessa är trettio angivna yrkesarbetande män och arton exempel på 

yrkesarbetande kvinnor. I de böcker man följer en familj förklaras morgonrutinen ofta på 

följande vis: ”Efter frukost skingras familjen åt olika håll. Far tar bussen till sitt arbete […] 

barnen går till skolan […].”44  Om böckerna förklarar hur ett visst arbete går till förklaras det 

oftast vilket kön arbetaren har: ”De stora hyreshusen har väldiga värmeanläggningar. Ofta är 

en särskild maskinist anställd. Han har ansvaret för skötseln av de stora värmepannorna.”45 

eller för en tv-programsrecensent: ”Tidningarna har ofta någon som bedömer programmen. 

Den personen brukar då tala om vad han gillar och ogillar, och varför han gör det”.46 Det 

förekommer på något håll hur barn och kvinnor arbetar, men då i en tillfällig situation: ”Men 

när betor […] och potatis ska skördas på hösten, behövs det mera folk. Då brukar en del 

hemmafruar och många barn […] hjälpa till och samtidigt tjäna en slant.”47 

 

När det kommer till avsnitt i böckerna som behandlar mellanstadiebarnens fortsatta skolgång, 

utbildning och framtida arbete, uppmanar alla böcker till att skaffa en yrkesutbildning och att 
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välja något man är bra på och intresserad av. De exempel som ges i sådana stycken är för 

flickor att bli kontorist, sjuksköterska, flygvärdinna eller lärarinna och flickors tankar om 

framtiden brukar följa de förslag som ges: ”Kerstin hade lånat en bok om yrken och yrkesval. 

Hon ville läsa om hur man blir kontorist […].”48 För pojkarna finns det fler exempel såsom 

bagare, kock, ingenjör, industriarbetare, tågtjänsteman, polis, svetsare m.m. Tydligt är att det 

finns ytterst få yrken som är tillgängliga för både män och kvinnor, utan det upplevs vara 

outtalat uppdelat för pojkar och flickor: ”Från nian kan man även gå till yrkesskola. En 

mindre sådan finns till och med i Bergebo [det fiktiva samhälle där familjen i boken bor], där 

pojkarna till exempel kan utbilda sig till mekaniker.”49  

 

Vid nio tillfällen anges även positioner av ledarskap, chefspost eller förmansarbete i samband 

med en person. Samtliga exempel är män och inget visar en kvinna med ledarposition i sitt 

yrke. Det förutsätts snarare att en ledar- eller chefsposition måste innehas av en man: ”På en 

arbetsplats finns det ofta en förman eller en chef. Han måste ha en god yrkesutbildning och 

känna till allt som rör arbetet.”50 eller på en byggplats: ”En byggmästare åtog sig att bygga 

huset […] Han skaffade allt som behövdes.”51 

 

På ett ställe i en av böckerna, får man genom en berättelse, följa hur en bok blir till, från 

författarens idé, ända till tryckeriet. Alla yrkesroller som är inblandade i tillverknings-

processen förutsätts vara män, både i text och på illustrationerna till stycket.52 En annan 

tillverkningskedja man får förklarad för sig är hur små trädplantor efter många år kan bli till 

köksluckor. I texten förekommer en lång rad yrkesroller och personer, men inga är 

könsbestämda. Däremot är samtliga bilder tillhörande stycket enbart föreställande män i de 

yrken som beskrivs i texten, exempelvis skogsarbetare, sågverksarbetare, snickare, 

byggplatsarbetare.53 Andra av de yrken som det skrivs om i böckerna i samband med att de 

innehas av män är bland annat fotbollspelare, polis, lärare, ishockeyspelare, arbetare, chef, 

läkare, bibliotekarie, kock, förläggare, författare och butiksägare. Yrken där kvinnor 

förekommer är bland annat sekreterare, bespisningspersonal, sjuksköterska, dagisfröken, 

lärarinna, hemsyster [en form av hemtjänst] och städerska. 
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Uppfostran och barnavård 

I de sammanhang det förekommer situationer med barnuppfostran är det en ganska jämn 

fördelning mellan far och mor, över hur många tillfällen de är i rollen som uppfostrare. Det är 

elva gånger för männen och tolv för kvinnorna. Det som är intressant är i vilka situationer 

eller sammanhang det är mamma eller pappa som uppfostrar. För mamman är det oftast i form 

av hur barnen ska uppföra sig, eller rörande sysslor i hemmet: ”Då tyckte mor, att Jan [sonen] 

borde lära sig bättre bordsskick.”54 Eller: ”- Birgit! Var är du? Nu har du kastat din basker på 

golvet igen. Kom genast ner och ta upp den!”55 Även i situationer där det handlar om vård av 

barnen: ”Alltsedan Annika kom till världen på BB, har barnavårdscentralen vakat över hennes 

hälsa  […] gav mamma råd och hjälp med skötseln av barnet […].”56  

    För pappas del handlar uppfostran, enligt de läroböcker som ingår i undersökningen, mer 

om det ekonomiska och den samhälleliga biten: ”Min pappa brukar säga att det är ingen idé 

att ge ungarna fickpengar.”57 Eller en annan gång: ”Far visade då att man inte hade råd att låta 

en målare tapetsera och måla.”58 Även när sonen Gunnar frågar pappa om en femma att lägga 

i potten med kamraterna, för att kunna köpa en fotboll: ”Nej, det har jag inte råd med nu.”59 

Ett annat exempel är när pappa förklarar samhälls- kommunstrukturen för sonen Olle60, eller 

när pappa samtalar och förklarar för dottern Eva kring det de läser om i historia i skolan.61  

 

Hushållsansvar och hushållssysslor 

Hushållsarbete och ansvar i hemmet är tydligt något som åligger kvinnan och mamman i 

huset. Vid tio tillfällen nämns hushållsarbete eller ansvar över underhållet i hemmet i 

samband med kvinnan. Bland annat förutsätts det vara kvinnans uppgift att handla: 

”Livsmedelsaffären känner du naturligtvis till, eftersom du hjälper mamma med att gå och 

handla ibland.”62 Även vid ett annat tillfälle: ”Mor går ut på förmiddagen för att handla. Hon 

hälsar på i mjölkaffären, i köttaffären och i speceriaffären. [---] När hon kommer hem ringer 

telefonen. Det är far som talar om att han kommer en halvtimme senare till middagen.”63 Man 

beskriver på vissa håll hur rollen som hemmafru faktiskt betraktas som ett arbete: ”Bengts 
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mamma går upp halv sju. Hennes arbetsdag är inte slut förrän sista målet ätits för dagen. Det 

blir inte många timmars fritid för henne.”64  Endast vid ett tillfälle nämns en man i samband 

med hushållet. Barnen förväntas hjälpa till med det man klarar av efter sin ålder och att 

ansvara för sina sysslor: ”Du [dottern] får vara värdinna […] så nöjer jag [mamman] mig med 

att vara i köket och svara för trakteringen.”65 En arbetsuppgift i en av böckerna lyder: ”Låtsas 

att du själv ska laga middag och köper djupfryst mat. Berätta hur du lagar till maten och 

serverar den.”66 Uppgiften är alltså riktad mot alla barn, även pojkar, vilket tyder på en nyare 

syn på hushållsansvar.  

    Följande citat är noterbart, då det i böckerna generellt inte antyds att kvinnor i någon större 

utsträckning har yrkesarbete utanför hemmet: ”Det är en god regel att alla i familjen ska 

hjälpas till i hemmet. [---] Ofta har hon [husmodern] dessutom annat arbete, och då kan man 

inte begära, att hon ensam ska sköta hemmet.”67 Detta är dock det enda exemplet där det 

uttalat sägs att mamma arbetar. 

 

I en bok handlar ett avsnitt om hur en husbrand uppstår och brandkår larmas, branden släcks 

och polisen gör en utredning och ställer frågor till familjen som bodde i huset. Frågorna som 

ställs och till vilka personer de är riktade tyder på ett väldigt konservativt normtänkande 

rörande sysslor i hemmet: ”Polisen frågade fru Bergstrand, om hon hade haft något elektriskt 

strykjärn med sig i huset […].”, ”De frågade herr Bergstrand om han möjligen lämnat kvar 

några trasselsuddar med linolja i, för sådana kunde självantända.” 68  

 

Föreningsverksamhet  

Gällande inslag av förtroendeuppdrag och föreningsarbete finns det exempel med både vuxna 

och barn. I en av böckerna får man läsa ett exempelprotokoll från ett fiktivt 

styrelsesammanträde, där samtliga mötesdeltagare är män, något som man tydligt kan se på 

närvarolistan.69 I samtliga undersökta läroböcker finns det avsnitt om föreningsarbete, hur en 

styrelse är sammansatt och hur ett möte går till. För ordförandeposten finns det exempel på att 

en pojke får uppdraget vid två tillfällen: ”Läraren frågade, vem man skulle ha till ordförande. 

Tre olika pojkar blev föreslagna.”70 Sekreteraren anges vid samma två tillfällen vara flickor 
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och det är även flickor som är kassör, vid tre tillfällen: ”Kerstin och hennes bänkkamrat Lisa 

föreslogs till sekreterare. [---] En annan flicka, Karin, valdes till kassör.”71 Exempel på övriga 

mötesdeltagare, utan angiven post eller ansvarsuppgift, är vid åtta tillfällen pojkar och fyra 

tillfällen flickor, bland annat: ”Därför valdes också Kerstin och Henrik till ledamöter i 

styrelsen.”72 

 

För vuxna är ordföranden vid de fem tillfällen som förekommer en man och posten 

presenteras genomgående som en han: ”Den främste i en styrelse är ordföranden. Han leder 

förhandlingarna, när föreningen har ett möte eller när styrelsen sammanträder.”73 Sekreteraren 

är på två ställen en man, samt kassören är också en man vid två tillfällen. Dessa poster 

presenteras likt ordförande också som en han: ”Kassören ska alltså ta emot medlemsavgifter 

och även andra pengar till föreningen. Han ska också sköta alla utbetalningar.”74 Exempel på 

mötesdeltagare utan ansvarspost förekommer vid sju tillfällen. Samtliga dessa är män. Något 

som är tydligt är att vuxna kvinnor inte vid något tillfälle förekommer i en mötessituation eller 

styrelsekonstellation. För barnen är det likadant, då inga flickor vare sig föreslås eller väljs till 

ordförande.  

 

I trafiken 

Samtliga läroböcker har kapitel som exemplifierar trafikbeteende och – regler. Det finns inga 

exempel på att flickor eller kvinnor vistas eller deltar i trafiken, bara pojkar och män. Vid tre 

tillfällen nämns det att en man är i någon typ av trafiksituation och sex gånger är det pojkar 

som förekommer i trafiken. Detta ses bland annat genom detta citat: ” […] körde ifatt två 

pojkar, som cyklade bredvid varandra, mitt på vägen.” Även vid ett tillfälle när man 

diskuterar trafik, är det far och son som pratar: ”Jan tyckte, att det i alla fall var bilisternas fel, 

att det hände så mycket olyckor. Men far menade att såväl cyklister som motorcyklister och 

bilister körde oförsiktigt ibland.”75 

 

Kriminalitet  

På några ställen behandlar böckerna lag och ordning samt exemplifierar med den som bryter 

mot lagen. Kriminella anges alltid som män, och detta sker vid tre tillfällen, bland annat med 
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följande: ”Av de två tjuvarna är den ene en vanetjuv, […]. Den andre har lockats med av sin 

kamrat, som halvt har tvingat honom att bli med.”76 En kriminell handling, eller då det 

förklaras vad som inte är tillåtet, exemplifieras alltid med en han: ”Om en person förtalar en 

annan […], kan han straffas.”77  

 

3.2.2 Illustrationer  

Det är i lite ojämnt i böckerna med hur mycket illustrationer de innehåller. Vissa har väldigt 

många bilder, vissa har färre. Likadant är det med om författaren valt att använda sig av 

främst foton, eller illustrationer. Gemensamt är att det mycket ofta är bilder av människor i 

olika situationer, vilket är det väsentliga för undersökningens syfte. Bilderna i böckerna 

används som komplement till textinnehållet, vilket gör att kategoriindelningen kan tillämpas 

även för illustrationerna. 

 

Aktivitet, intresse och egenskaper 

Det ges många exempel och illustrationer på människor i en aktiv situation eller i rörelse. 

Främst är det barn som illustreras, vilket är naturligt då böckerna riktar sig till barn och vill 

uppmuntra barn att hitta en fritidsaktivitet, hobby eller intresse. Som fysisk aktivitet har jag 

räknat utövande av sport, aktiv lek, personer som springer, badar, ror båt etc.  

   Det finns nitton tillfällen då det är pojkar som förekommer i en situation av fysisk aktivitet. 

För flickor är det vid tolv tillfällen. Märkbart är att det finns en skillnad i vilken typ av fysisk 

aktivitet pojkar och flickor ägnar sig åt. För pojkar är det mer rörlighet, ansträngande och 

intensivt. Det handlar ofta om att spela fotboll78 eller annan lagsport, skidåkning79, om det är 

en bild på badande barn är pojkarna aktiva och busar, stojar och knuffar varandra, medan 

flickorna tenderar att bli passiva och ser ut att titta på.80 Pojkar leker också oftare i grupp, än 

vad flickor tycks göra.81 Vid de tillfällen flickor ses i ett sportsammanhang är det i form av 

konståkning82 eller utövande av gymnastik.83   

För vuxna förekommer bara exempel för män. Detta sker vid sju tillfällen. Då rör det sig 

bland annat om ishockeyspelande84, fotbollsmatcher85 och en friidrottsstjärna.86 Exempel på 
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fritidsaktiviteter för barnen är att pojkar leker ute87, är med i scouterna88, läser eller leker med 

grabbgänget. På samma bild då två pojkar bygger flygplansmodeller sitter två flickor och 

handarbetar eller läser.89 Andra exempel på vad flickor gör är att läsa, en frekvent 

återkommande sysselsättning, samt gå i söndagsskolan.90  Flickor anges vid tre tillfällen 

syssla med handarbete och vid elva tillfällen ser man dem läsa, se på tv eller lyssna på radio. 

Pojkar ser man vid arton tillfällen läsa, se på tv eller lyssna på radio. Vid fyra tillfällen ses 

pojkar ägna sig åt modellplansbygge eller frimärkssamlande och vid tre tillfällen ses pojkar 

spela instrument. Två gånger ser man pojkar fixa eller snickra något litet, exempelvis måla ett 

bord eller hylla. Vid samma tillfälle sitter en flicka och sorterar böcker.91 För vuxna ser man 

att män vid nio tillfällen läser tidning, ser på tv eller lyssnar på radio. För kvinnor ser man 

detta vid två tillfällen. Man ser vid två tillfällen en kvinna sitta och handarbeta.92 

 

Något som är väldigt tydligt är att pojkar i en mycket större utsträckning än flickor 

förekommer på bilderna. Detta gäller även för vuxna, då kvinnor ses långt färre gånger än det 

figurerar män i illustrationerna. 

 

Försörjning, ägande och ekonomi 

Den här kategorin är inte lika lätt att urskilja med hjälp av enbart bilderna. Några exempel 

hittades dock. På ett uppslag finns en illustration av skattesystemet. Den visar vilka som 

betalar skatt och vad skatten går till. Av de figurer som anges betala skatt är åtta män och fyra 

är kvinnor. Pengarna illustreras gå till pensioner, vilket illustreras som en manlig pensionär; 

till skolan, som representeras av en manlig lärare, samt till sjukvården, där en kvinnlig 

sjuksköterska är på bild.93 Ett annat exempel är i illustration till hur banken fungerar och man 

illustrerar in- och utlåningsprocessen. På bilden är det tre män och en pojke som kommer med 

sina pengapåsar och lånar in till banken. En annan man kommer ut från banken och har lånat 

en stor säck med pengar, som han på nästa bild lämnar tillbaks, så att de tre männen och 

pojken kan få tillbaks sina inlånade pengar.94 Sammantaget förekommer det tre tillfällen där 
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män anges i sammanhang med försörjning, samt vid två tillfällen då det mer allmänt handlar 

om ekonomi. För barn är det vid ett tillfälle för flickor, samt vid tre tillfällen för pojkar. När 

man illustrerar sparande och att det är viktigt att ha ett sparmål, förekommer både flickor och 

pojkar med sparmål. Pojkarnas mål kan vara en pingisracket95 ett par skidor, en lägerresa eller 

körkortet, medan flickan som syns helst vill spara pengar till en hund.96 Kvinnor förekommer 

inte tydligt i något sammanhang när det gäller pengar. 

 

Arbete, yrke och utbildning 

Det finns en lång rad illustrationer av jobb, arbete och yrkespersoner. Vid inte mindre än 

sjuttio tillfällen är det män i en arbetssituation, medan man kan se kvinnor vid tjugotvå 

tillfällen. När man illustrerar kapitel av typen ”yrkesfolk i närsamhället” finns det både 

kvinnor och män med på bilderna, men kvinnorna är alltid betydligt färre till antalet. I en av 

böckerna får man se hur en pojke funderar över vilka som jobbar i samhället och en 

tankebubbla visar fem män och en kvinna. Männen är polis, kyrkoherde, brevbärare, 

skomakare och läkare. Kvinnan är en städerska.97 En annan illustration av yrken visar tretton 

stycken, varav tre är kvinnor och alltså de tio resterande är män. Där är kvinnorna hemsyster 

[liknande hemtjänst], lärarinna och barnträdgårdslärarinna [motsvarar troligtvis dagisfröken]. 

Männen är bagare, tågklarerare [någon form av spårarbetare], renhållningsarbetare, 

kyrkoherde, brevbärare, doktor, bensinstationsföreståndare, skomakare, specerihandlare och 

polisman.98 En tredje, liknande illustration, visar hur alla yrken är viktiga och nödvändiga för 

samhällets helhet. Där visas kvinnor som lärarinna, barnmorska, expedit, servitris och 

kontorist. Männen är murare, bonde, polis, snickare, vägarbetare, målare, brevbärare och 

montör.99  

 

Vid några tillfällen ser man bilder på hur barn fantiserar om framtida yrken. En flicka som 

ligger och läser böcker ser man vid en tankebubbla innehållandes en kvinna som sitter vid en 

skrivmaskin. En pojke på samma bild ser man fantisera om en man som står och svarvar.100 

En annan bild visar på hur den fortsatta skolan ser ut efter barnen slutat årskurs sex. Detta 

illustreras i slutet av nästan alla böcker, för att visa barnen deras valmöjligheter i sin fortsatta 

utbildning. En av böckerna har visat det i olika steg, med en stege som leder uppåt. På stegen 
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klättrar fyra barn, alla pojkar. Längst upp, efter en kvinnlig och manlig gymnasiestudent finns 

en rad av yrken, illustrerade med olika personer. Det är tre kvinnor och fem män. Kvinnorna 

är sjuksköterska, flygvärdinna och kontorist/sekreterare. Männen är tågkonduktör, arkitekt, 

svarvare, kock och någon form av serviceyrke där en man står bakom en disk.101 Just den här 

bilden är ytterst anmärkningsvärd då den faktiskt skulle kunna tolkas som direkt olämplig för 

mellanstadiebarn, med tanke på det närmast sexistiska sättet att illustrera kvinnor: storbystade 

med djupa urringningar och mycket smink.  

 

Uppfostran och barnavård 

Det finns inte så många illustrationer som tydligt anger vem som är den av föräldrarna som 

har störst ansvar över barnens uppfostran. Några exempel finns dock. Fyra gånger ser man 

pappan i en uppfostrande situation. Exempelvis en gång då man ser pappa, med tidningen i 

handen, förmana barnen att inte sitta uppe för sent utan gå och lägga sig. På samma bild ser 

man mamma med förkläde stå i bakgrunden.102 En annan gång är det två olika pappor som 

delar ut veckopengen till sina respektive döttrar.103 Mamman ser man vid sju tillfällen i 

samband med barnuppfostran eller omhändertagande. På ett ställe ser man hur mamma matar 

lillpojken med banan, medan pappa sitter och läser sin tidning.104 En annan gång ser man hur 

mamman är ute och går med ett barn.105 En situation visar en familj vid middagsbordet där 

mamman ser till att alla får mat och samtidigt fyller på glaset till yngste sonen.106  

 

Hushållsansvar och hushållssysslor 

Vid sju tillfällen ser man bilder som anger att kvinnor sysslar med hushållet, såsom laga mat, 

städa, handla. Vid tre tillfällen ser man flickor i liknande situationer och två gånger pojkar. 

För män förekommer inget tillfälle alls. Några exempel är när en kvinna går med en kundvagn 

och handlar mat107 eller ett annat tillfälle när en annan kvinna också står med en kundvagn, 

framför en frysdisk och plockar ner varor i kundvagnen.108 Andra exempel är en bild med två 

kvinnor som städar och putsar fönster.109 Ett annat är när man ser en köksmiljö och en kvinna 
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iklädd förkläde som har glömt kastrullen på spisen, som nu tagit eld.110 En annan bild visar ett 

hus i genomskärning, med alla i familjen i olika rum. Pappa sitter i fåtöljen och läser, mamma 

bäddar sängen, äldsta sonen spelar trumpet, dottern sitter på golvet och läser, och yngsta 

sonen sitter i sitt rum och leker med ett modellflygplan.111 

 

På en sida ser man en pojke och en flicka hjälpas åt med disken, samt en pojke stå med en 

dammsugare. En annan bild visar hur en flicka står i förkläde med en serveringsbricka fylld 

med kaffekanna, kakfat och kopp.112 Det är alltså inte konstigt att pojkar hjälps åt hemma, 

men tydligt är att vuxna män inte gör det alls. 

 

Föreningsverksamhet och politik 

På flera håll i böckerna finns bilder som komplement till texterna rörande styrelsearbete, 

föreningsmöten och liknande. Bland barnen förekommer det vid sex tillfällen att det är en 

pojke som är ordförande113, medan det vid bara ett tillfälle är en flicka som håller i 

ordförandeklubban. Att en flicka ses som ordförande kommenterar ju de önskemål på 

förändring som Fredriksson efterlyste i sin undersökning från 1968. Alltså är den bok som 

visar en flicka som ordförande i framkant vad gäller normbrytande på den här punkten, då 

boken gavs ut innan Fredrikssons undersökning. Som sekreterare ser man vid ett tillfälle en 

pojke114 och vid fyra tillfällen en flicka.115 Som kassör är det två gånger en pojke116 och en 

gång en flicka.   

   Exempel på vuxna förekommer i mindre utsträckning. Som sekreterare ser man både en 

man och en kvinna varsin gång, som kassör finns inga tydbara bilder på vuxna. Som 

ordförande finns det exempel vid två ställen och båda gångerna är det män.117 Övriga 

mötesdeltagare är i störst utsträckning män, men det förekommer även kvinnor, om än färre 

än vad det förekommer män. En bild finns föreställande ett styrelsesammanträde för vuxna. 

Det finns bara män i kostym med på bilden. 118 

 

                                                 
110 Blomquist, Pederby, Teng, s. 47 
111 Ibid., s. 2 
112 Ibid., s. 5ff 
113 Ibid., s. 55 
114 Green, Berg, s. 10 
115 Blomquist, Pederby, Teng, s. 55 
116 Green, Berg, s.10 
117 Severin, Rippe, s. 147 
118 Green, Berg, s. 133 
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I avsnitt där man jobbar med politik och hur man röstar till riksdagen osv. finns det en del 

illustrationer. Några föreställer ett Förstamajtåg, med uppskattningsvis 50 personer 

deltagande. Alla är inte urskiljbara, utan bara de främsta leden går att tyda. Däribland kan 

man se tre kvinnor och femton män.119 Det finns även bilder som illustrerar hur det ser ut 

utanför en vallokal på valdagen, då partirepresentanter står och delar ut valsedlar. På den 

bilden är det tre män och två kvinnor som är politiskt aktiva.120 Man ser även ett exempel på 

hur det ser ut inne i vallokalen, med kontrollanter och valnämndens ordförande som tar emot 

rösten. På den bilden är valnämndens ordförande en man.121  

 

En bild finns av en rättegångsförhandling. På den är ingen, varken domare, nämndemän eller 

advokater en kvinna, utan samtliga är män.122 

 

I trafiken 

På bilderna finns det en större representation av flickor i trafiken, mot vad det gör i texten. 

Det finns dock en viss skillnad mellan hur de beter sig i trafiken och graden av aktivitet. 

Pojkar tenderar ha högre fart, mer rörelse, vara mer aktiva. På en bild står en flicka still med 

sin cykel, en pojke har full fart.123 En bild finns av hur man ska visa hänsyn och respekt för 

sina medmänniskor. Barn och ungdomar, både pojkar och flickor, hjälper äldre personer över 

gatan, håller upp dörrar osv. Pojkarna är de som tar i, springer för att plocka upp något en man 

tappat, skyndar sig för att passa tiden, medan flickorna gör mer stillsamma saker som att följa 

en tant över gatan, hålla upp dörren för en dam samt vänta snällt på den pojke som är sen och 

fick springa.124 En illustration visar en vägkorsning med mycket trafik, bilar, cyklar, 

fotbollsspelande pojkar. Alla på bilden är män och pojkar. 125  

På bilder där man ser förare och personer i bilar är alla bakom ratten eller i anslutning till att 

vara ansvarig för fordonet, män.126 På en bild ser man en familj åka bil och det är mannen 

som kör.127 Vuxna kvinnor ses inte i något sammanhang trafikmässigt. 

 

 

                                                 
119 Berg, s. 183 
120 Blomquist, Pederby, Teng, s. 86 
121 Green, Berg, s. 133 
122 Berg, s. 139 
123 Blomquist, Pederby, Teng, s. 13 
124 Ibid., s. 63 
125 Ibid., s. 59 
126 Green, Berg, s. 12 
127 Ibid., s. 74 
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3.3 Läroplan för grundskolan 1969 

Den nya läroplanen är i det närmaste identisk med läroplanen från 1962, med ett fåtal 

skillnader. Begreppet jämställdhet uttrycks och en tydlig uppmaning till skolan ges:  

”Skolan bör verka för jämställdhet mellan män och kvinnor – i familjen, på arbetsplatsen, på 

arbetsmarknaden och inom samhällslivet i övrigt. Den bör orientera om könsrollsfrågan, 

stimulera eleverna till att debattera och ifrågasätta rådande förhållanden.”128 

 

”Äldre och nyare könsrollsnormer och deras konsekvenser för förhållandet mellan makar och 

för barnens utveckling bör tas upp.”129 

 

Det är alltså mycket tydligt stadgat i läroplanen att könsrollsnormer och jämställdhetsfrågor är 

något viktigt att diskutera och som ska integreras i undervisningen, för att motverka 

konserverande av förlegade könsrollsnormer.  

 

3.4 Läroböcker 1970-1978 

I böckerna från 1970-talet är ansatsen genusmässigt helt annorlunda. Det finns ett medvetande 

om jämställdhetsfrågor, kön anges inte i alls lika stor utsträckning i samband med ett yrke 

eller titel. Med tanke på den ökande andel kvinnor på arbetsmarknaden jämfört med den 

tidigare undersökta perioden, är yrkesroller för kvinnor också mer frekvent förekommande. 

 

3.4.1 Text 

Aktivitet, intresse och egenskaper 

En mycket stor skillnad mot läroböckerna från 1960-talet är att man nu, i böckerna från 1970-

talet, lyfter frågor om könsroller och skillnader mellan män och kvinnor, pojkar och flickor i 

avseende om fördelning på arbetsplatser, intressen och fördomar. Man problematiserar redan 

för mellanstadiebarnen frågor av genustyp, vilket ses på flera ställen: ”Hur har ni i klassen 

svarat på test A och B [intresse- och personlighetstester]? Finns det skillnad mellan flickornas 

och pojkarnas svar? Vilken i så fall?”130 Ett arbetsområde heter ”Att bli vuxen”. I boken finns 

underlag för diskussion om könsroller och attityder och några frågor ställs: ”Vilka attityder till 

könsroller har ni i klassen?”; ”Hur har ni fått dem?”; ”Vilka problem för detta med sig?”; 

”Hur man kan lösa dem?”131 Längst bak i de flesta böckerna finns en liten ordlista och i en av 

                                                 
128 Läroplan för grundskolan 69, s. 14 
129 Ibid., s. 47 
130 Kristofferson, Malmquist, s. 18 
131 Ibid., s. 23ff 
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dem ser man ordet: ”Könsroller: t.ex. yrken eller uppgifter eller uppförande, där många väntar 

sig att kvinnor och män passar olika bra. Om man t.ex. tycker att kvinnor passar bättre i 

sjukvård än män, använder man ’könsrollstänkande’.”132 Man tar även upp skillnader i 

pojkars respektive flickors läsintressen, på ett ställe formulerat genom följande: ”Som du 

ser133 finns det en del skillnader mellan vad pojkarna och flickorna helst läser. [---] Kan det 

t.ex. bero på att man har mamma eller pappa som förebild, att man fått ’pojkleksaker’ och 

’flickleksaker’ osv.?”134 Vidare i samma stycke: ”Varför köper många föräldrar olika leksaker 

till flickor och pojkar?”135 

 

Exempel på fysisk aktivitet och lek finns på flera ställen. Tio gånger är det pojkar och sex 

gånger står det om flickor. Ett starkt avvikande exempel jämfört med tidigare perioden ges då 

en flicka idrottar: ”Hon åker störtlopp i en hastighet på mellan 70 och 90 km i timmen.”136 

Men de flesta exempel på sport bland barn, som är könsdefinierade, beskrivs med pojkar: 

”Även när du spelar så kallad markhockey måste du vara försiktig. [---] Många pojkar har 

också fått skador av höga puckar.”137. I ett stycke handlar det om isvett och uppenbarligen en 

pojke: ”Ligg ned på isen och kryp eller hasa dig så nära att den nödställde når föremålet du 

har med dig. [---] Försök att ta spjärn i isen så att han kan dra sig upp.”138 Vid ett annat 

tillfälle handlar det om första hjälpen och den skadade är en flicka: ”Jag lägger mig på knä på 

den nödställdes högra sida. Jag böjer tillbaks hennes huvud så långt som möjligt[…].”139 

Exempel på olika sysselsättningar och intressen för barn är för pojkar att läsa, fiska, spela 

fotboll, lyssna på popband och fotografera. Läsning som sysselsättning ses vid tre tillfällen för 

pojkar och fyra tillfällen för flickor. Vid ett tillfälle kan man läsa om en pojke som sysslar 

med foto, två gånger för flickor. Flickor nämns i sammanhang med ridning, simning, 

bordtennis och cellospelande.140 En tydlig skillnad mot den tidigare perioden är att flickor 

nämns mycket oftare i samband med sporter. Dock är det fortfarande en stor majoritet av 

pojkar som exempel. 

 

                                                 
132 Kristoffersson, Malmquist, s. 70 
133 Tabell över vilken typ av böcker pojkar och flickor helst läser. Pojkar är mest intresserade av teknik, sport     
     och skräck. Flickorna läser helst om kärlek och djur. Hildingsson, Wingård, s. 44 
134 Ibid. s.44  
135 Ibid., s. 44 
136 Hildingsson, Wingård, s. 57 
137 Ibid., s. 56 
138 Ibid., s. 54f 
139 Ejeman, Eklund, s. 54 
140 Ibid., 41 
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För vuxna ges inte många exempel på aktiviteter och intressen. En gång står det om en man i 

sportsammanhang. En gång om en kvinna som ägnar sig åt slöjdverksamhet. Böckerna är inte 

utan exempel på fritidsaktiviteter för vuxna, den stora skillnaden är att det inte anges vilket 

kön utövaren har eller aktiviteten riktar sig mot. Snarare betonar man att det är irrelevant: 

”Olika fritidssysselsättningar passar lika bra för män som för kvinnor.”141 

 

Försörjning och ägande 

Även här ser man en tydlig förändring jämfört med den tidigare perioden. Exempel i texten på 

försörjningsansvar och/eller ägande ser man för män vid tio tillfällen. För kvinnor 

förekommer detta vid fem tillfällen. Det uttrycks att det inte är något konstigt i att båda 

föräldrarna arbetar, utan som något naturligt: ”Den [grundskolan] ger alla möjlighet att gå nio 

år i skolan hurdana inkomster föräldrarna än har.”142 Även en annan bild av familjen syns, 

bland annat genom att det förekommer ensamstående föräldrar och då är det av naturlighet 

möjligt för kvinnan att vara familjeförsörjaren: ”Eftersom Birgitta [mamman] bor ensam med 

Thomas [sonen] […].”143 På vissa håll ser man dock fortfarande tecken på att det är mannen 

som är familjens försörjare: ”En yrkestecknare skadar sina händer så svårt vid en trafikolycka 

att han inte längre kan teckna. Hur ska han då kunna försörja sig och sin familj?”144  

 

Vid exempel på innehav av egendom är det dock synbart fler exempel på män: ”Det var så att 

en familj rastade på en mans ägor.”145 Vid ett ställe beskrivs olika sätt att handla varor på, 

exempelvis på avbetalning, där samtliga personer i exemplet är män: ”Herr A säger: - Jag 

betalar alltså 160 kr nu [---]. Herr B säger: - Här har ni hela summan [---]. Herr C säger: - Kan 

ni skriva upp skrivmaskinen på mitt konto?”146 

 

Arbete, yrke och utbildning 

Liksom för avsnittet ’aktiviteter, intresse och egenskaper’ finns här ett ifrågasättande och en 

synbar medvetenhet om könsrollsfrågor och liknande. I en av böckerna finns ett stycke som 

ska förbereda barnen på studiebesök och exempel på frågor man kan ställa till arbetsplatsen: 

”Varför är så många av de anställda kvinnor? Vad beror det på att cheferna är män?”147 
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Vidare i en annan bok diskuteras lönefrågor: ”Skillnaden i inkomst mellan människorna är 

mycket stor. [---] Män och kvinnor betalas inte alltid lika för samma arbete.”148 Man får se en 

bild på ett löpande band med en manlig och en kvinnlig arbetare bredvid, med bildtexten: 

”Samma arbete – men har de samma lön?”149 En tillhörande diskussionsuppgift till barnen 

undrar i uppenbart provocerande ton: ”Varför ska män och kvinnor ha samma lön för samma 

arbete?”150 Ett avsnitt berättar om FN:s arbete och om hur Unesco ska arbeta för jämlikhet 

mellan raser och könen.  

 

Rättigheten till lönearbete för alla och att det är förlegat att könsbestämma yrkesområden 

uttrycks i alla böcker, extra tydligt i vissa: ”I det här arbetsområdet får du lära dig – hur man 

kan göra det lättare för kvinnor att satsa på yrkesarbete utanför hemmet. – att det knappast 

finns några arbetsuppgifter eller yrken som passar bättre för män än för kvinnor och 

tvärtom.”151 Det uttrycks även hur man anser att yrkesarbete ska vara en rättighet för båda 

föräldrar: ”Både pappa och mamma bör ha lika möjlighet att satsa på yrkesarbete utanför 

hemmet – därför bör de också dela på hemarbete och barnavård.”152  

  

Noterbart är att vid beskrivning av och vid omnämnande av olika yrken, är det i mycket stor 

utsträckning inte uttalat något pronomen likt han/hon före eller i samband med yrket. Detta är 

en stor skillnad mot böckerna från 1960-talet. Det är vid många tillfällen helt utelämnat 

könsdefiniton eller öppet för båda, som här: ”En reporter ska sända ett meddelande till sin 

tidning [---] Vilka hjälpmedel kan han/hon använda?”153 Vid ett tillfälle beskrivs hur ett 

bostadsområde blir till. Inga uttalade kön på vare sig byggarbetarna, eller chefen. Just 

byggarbetsbeskrivningar var starkt könssegregerade i böckerna från den tidigare perioden, 

men har alltså starkt neutraliserats under 1970-talet. Dock är noterbart att vid vissa tillfällen 

och vissa yrkesgrupper märks fortfarande könstillhörighet: ”Titta på en van murare. 

Mursleven är som en del av hans hand.”154 Eller vid ett fartygsbygge: ”Innan plåten har 

formats till ett fartygsskrov har många yrkesskickliga män arbetat tillsammans.”155 Något som 

fortfarande anges som ett manligt yrke är inom räddningstjänsten, bland annat brandchefen: 

”Innan nya hus […] får byggas, måste ritningarna granskas av brandchefen i kommunen. Han 
                                                 
148 Ejeman, Eklund, s.15 
149 Ibid., s.15 
150 Ibid., s. 15 
151 Ibid., s. 29, liknande citat även s.31, s.111 
152 Ibid., s. 31 
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154 Hildingsson, Wingård, s. 9 
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ställer frågor som: Är huset byggt av ett lämpligt material?”156 eller ”Några i klassen får till 

uppgift att ta kontakt med brandchefen i kommunen. Sök upp honom personligen[…].”157 Det 

uppmärksammas dock att fler kvinnor söker till polisaspirant: ”Till en kurs hade över 210 

kvinnor anmält sig. Omkring 35 av dessa hade fått anställning […].158 Det märks även att 

kvinnor har en sämre ställning på arbetsmarknaden: ”Asta, 47 år, går och stämplar [hon är 

arbetslös] sedan i oktober [---] Det är främst åldern hon har emot sig, att hon är kvinna 

[…].”159 

 

Exempel på yrkesarbete borta från hemmet för kvinnor finns vid sjutton tillfällen. För män vid 

fyrtiotre tillfällen, samt vid ytterligare nio tillfällen uttalas ett chefskap eller ledarpost. Bland 

kvinnor finns inga exempel på ledarpost. Exempel på yrken som har angivet manlig eller 

kvinnlig utövare är för män bland annat: järnvägstjänsteman, verkstadsägare, chef, kontorist, 

bilmekaniker, plåtslagare, polis, brandman, lärare, fritidspedagog. För kvinnor är det bland 

annat: bilmekaniker, sjuksköterska, lärarinna, expedit, bibliotekarie, brevbärare. 

 

På ett uppslag i en av böckerna160 finns ett antal diskussionsfrågor kring varför vissa yrken har 

flest kvinnor respektive män. Man har frågat ett antal mellanstadieelever om deras 

uppfattningar om yrken och könstillhörighet. Några av de tankar som de tillfrågade barnen 

haft är att kvinnor skulle vara mer lämpade för småskollärare med förklaringen: ”En ’fröken’ 

har kanske själv barn och har mer tålamod med barn.” Även sekreterare var ett kvinnojobb, 

med orsak att: ”Chefer vill helst ha kvinnliga sekreterare. Yrket skulle vara för lätt för en 

man. Yrket är för dåligt betalt för en man.” Män passade bäst till flygare: ”Det är krävande 

och kvinnor kan inte vara hemifrån så länge. Män blir inte lika rädda om det skulle hända 

något.”; och även rektor: ”Elever har mer respekt för en man.” och slutligen professor: ”Män 

har lättare att lära och förstå.”161 De här åsikterna används sedan som diskussionsunderlag i 

läroboken, för de barn som läser den. Dessa åsikter, hämtade från riktiga barn, stämmer 

mycket väl överrens med Fredrikssons synpunkter att barn från början har en ofta konservativ 

bild av könsroller som skolan aktivt måste omforma, vilket den här läroboken tagit fasta på 

genom detta diskussionsunderlag. 
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Inför högstadiet finns ett avsnitt som handlar om val av tillvalsämnen. Där markeras det att: 

”Det finns inga yrken, som passar bäst för pojkar eller flickor.”162 och ”När du funderat på 

yrkesvalet bör du tänka på att praktiskt taget alla yrken passar både för pojkar och för 

flickor.”163 Man får följa några barns tankar inför sina val: ”Som tillvalsämne tänker hon välja 

konst eller teknik. [---] Teknik låter intressant. Tekniska saker har alltid roat henne.” Eller en 

pojke: ”David tvekar i valet mellan konst och teknik. [---] Men i matematik väljer han särskild 

kurs. Han vet att man måste kunna räkna inom de tekniska yrkena.”164 En ganska balanserad 

blandning mellan pojkars och flickors intressen märks här, men det är också snarare flickor 

som närmar sig typiska ”pojkintressen”, än att pojkar tänker på ”flickintressen” inför sina 

framtida yrkesdrömmar. 

 

Uppfostran och barnavård 

Jämfört med böckerna från 1960-talet ser man även här en markant förändring. Ansvar för 

barn och uppfostran ligger inte uttalat mest på mamman, det finns väldigt få exempel på 

uppfostrande uttalanden i böckerna från den senare perioden. Man ser exempel på män i 

situationer med sina barn vid fem tillfällen och kvinnor vid fyra tillfällen, något som är 

noterbart med tanke på förhållandet för den tidigare undersökningsperioden, då kvinnor var i 

liknande situation i dubbelt så stor utsträckning som männen. Precis som i arbetssituationer 

håller man en neutral linje och förtydligar ofta att barnen är både mamma och pappas ansvar: 

”När ett barn har fötts har dess mor eller far rätt att stanna hemma från arbetet i sju månader 

och vårda barnet.”165 Man har även infört undervisning i barnavård för grundskolans 

högstadium, något som inte betonas som märkligt eller annorlunda i böckerna, då det 

nämns.166 Det finns även exempel på en mer liberal syn på äktenskapet/sambolivet, men 

normen upplevs fortfarande vara kärnfamiljen: ”Familjen är ett litet samhälle. Ofta består 

familjen av en kvinna och en man med eller utan barn.”167 Men man förklarar även att det 

fungerar att vara ensamstående: ”En familj kan bestå av: -mamma och barn, - pappa och barn, 

- mamma, pappa och barn.”168 Ett exempel på den ”nya” formen av familj, med bara en 
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förälder, finns på ett ställe då man får följa en ensamstående mamma och hennes sexårige son 

i deras vardag med dagis och heltidsarbete.169     

 

I trafiken 

Kvinnor och flickor har gjort inträde i trafiken under den här perioden, enligt läroböckerna. 

Vid två tillfällen kan man läsa om en vuxen kvinna i en trafiksituation, för männen är det vid 

sex tillfällen. Flickorna nämns vid fyra tillfällen och pojkarna fem gånger. Det är fortfarande i 

störst utsträckning män som kör bil och pojkar som är aktiva, exempelvis cyklar eller leker i 

närheten av trafikerade områden, bland annat som här: ”Kom ihåg att regn inte bara ger 

bilföraren sämre sikt. Han får dessutom ofta svårare att stanna, på grund av den hala 

vägbanan.”170 Men man vänder det också på en del håll till något man kan diskutera: 

”Ungefär dubbelt så många pojkar som flickor råkar ut för olyckor av olika slag. Vad kan det 

bero på, tror du?”171  

 

Hushållsansvar och hushållssysslor 

En mer jämställd inställning framhävs och det finns flera exempel på hur man uppmanar 

barnen att se på hushållsarbete som något alla i familjen ska dela på. Hushållsarbete omnämns 

nästan lika ofta för samtliga – två gånger vardera för män, kvinnor och pojkar, samt tre gånger 

för flickor. Man ser både exempel på det självklara i att alla hjälps åt hemma: ”Om bägge 

föräldrarna arbetar utanför hemmet är det särskilt viktigt att alla hjälps åt med sysslorna 

hemma.”172 Det finns dock uttalat möjligheten och det inte helt ovanliga i att en av föräldrarna 

inte jobbar borta, och då är det nästan uteslutande kvinnan som föreslås vara hemma. På ett 

ställe ser man ett arbetsschema för en familj där båda föräldrarna jobbar borta från hemmet 

och frågan ställs: ”Skulle schemat se annorlunda ut om någon av föräldrarna enbart skötte 

hemmet?”173 Kort därefter kan man läsa: ”Ändra arbetsschemat på sidan 36 [från samma bok] 

så som du tror att det skulle se ut, om mamman i familjen inte arbetade utanför hemmet.”174 

Ett ganska förlegat uttalande noteras vid ett tillfälle när man läser om att ta ansvar: ”Nog kan 

väl också de flesta skolbarn ta ansvar för sina skolböcker? Eller säger du såhär till din fröken: 

Jag har glömt matteboken, för mamma la inte fram den.”175  
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I allmänhet kan jag konstatera att om en hushållssyssla nämns ”ges” den inte till något av 

könen: ”Mamma eller pappa får telefon och glömmer strykjärnet.”176  Man problematiserar 

könsrollsfrågor även här: ”Samtala om: - vem som bestämmer hemma, - hur man väljer yrke, 

- hur barn och vuxna lever tillsammans, - pojkars och flickors uppgifter i hemmet.”177  

 

Föreningsverksamhet och politik 

På ett ställe förklarar ett avsnitt om politisk rösträtt och det diskuteras kring det: ”Inte förrän 

1921 fick kvinnorna lov att rösta!”178 Utropstecknet skulle kunna indikera att det är något 

författaren verkligen vill markera och att barnen ska uppfatta den sena kvinnliga rösträtten 

som något dåligt. Ett annat stycke visar en tabell över politisk representation, bland kvinnor 

och män, där riksdagsfördelningen 1976 var 77 procent män och 23 procent kvinnor.  

Tabellen har undertexten: ”Kvinnorna utgör drygt hälften av väljarna.”179 Något som också 

indikerar en vilja att uppmärksamma och diskutera jämställdhet.  

 

Föreningsverksamhet är tydligt beskrivet och behandlas i läroböckerna, men även här utan att 

koppla titeln eller en styrelsepost till ett specifikt kön. Allt hålls i stor utsträckning generellt 

och neutralt, exempelvis: ”I klassrådet sitter en elev ordförande. [---] Beslut fattar man genom 

att svara ja eller nej på ordförandens frågor. [---] Besluten antecknas av en sekreterare.”180 

Några enstaka exempel finns och det är som ordförande vid ett tillfälle för en man, och ett 

tillfälle för en flicka. Som sekreterare nämns endast kön en gång och då är det en pojke. 

Kassör nämns också en gång och då är det en flicka.  

 

Kriminalitet och oordning 

I samband med brott och kriminalitet nämns inte kvinnor eller flickor vid något tillfälle, utan 

allt som går att tyda till en person är män eller vid ett tillfälle en pojke. För män är det vid 

elva tillfällen, bland annat detta: ”En pistolbeväpnad man försökte på tisdagen råna Göteborgs 

bankkontor […].” Ett avsnitt förklarar hur kriminalvården fungerar: ”De flesta behöver dock 

inte vistas på anstalt hela livet. Sköter sig internen, kan han bli fri efter ett antal år.”181 I ett 

kapitel diskuteras missbruk och droger och man beskriver alla negativa följder av 
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drogmissbruk, där missbrukaren beskrivs som en man: ”Hur påverkar det en missbrukares liv? 

Hur påverkar han sin omgivning?”182 Ett annat stycke beskriver hur en ungdomsbrottsling får 

hjälp av sin övervakare att hitta tillbaks till vardagen: ”Ofta brukar övervakaren försöka få in 

sin skyddsling [ungdomsbrottsling] som medlem i någon förening. Kanske kan han 

därigenom skaffa sig nya intressen och få nya kamrater.” De exempel som ges är alltså på 

manliga förbrytare, men man försöker vid ett tillfälle vända på det: ”Är det bara pojkar som 

begår förseelser och brott?”183  

 

När det förekommer busstreck och bråk är det uteslutande pojkar som är inblandade och 

initiativtagare. Detta sker vid fyra tillfällen, bland annat genom det här rastslagsmålet: ”Tänk 

dig att det är rast och några av pojkarna börjar slåss med varandra. I högen av slagskämpar ser 

du Conny, klassens ständige och outtröttlige bråkstake.”184  

 

3.4.2 Illustrationer 

Aktivitet, intresse och egenskaper 

Bilder på personer i rörelse och i färd med sport eller annan fysisk aktivitet finns det gott om. 

Vid tjugoen tillfällen ser man pojkar i en fysisk aktivitet, vid åtta tillfällen flickor. En bild 

visar några barn som leker på isen. Pojkarna spelar hockey och flickorna åker omkring 

själva.185  En annan bild visar ett gäng pojkar som spelar landhockey.186 Ett annat tillfälle 

visar en massa barn som leker och badar, för att illustrera bad- och båtvett. Alla barn är lika 

aktiva, det märks ingen skillnad mellan pojkar och flickor i aktivitet. Dock är det bara fem 

flickor bland sjutton pojkar på bilden. På samma uppslag finns en bild på hur man utför första 

hjälpen vilket illustreras av en pojke som räddar en flicka.187 Ett annat stycke visar en 

berättelse om hur man gör om man hamnar i en isvak eller går igenom isen. Alla på bilderna 

är pojkar.188 För vuxna ser man män i fysisk aktivitet vid sex tillfällen, inget exempel för 

kvinnor.  

 

Ett bokuppslag visar innebörden av allemansrätten och vad man får och inte får göra inom 

ramarna för den. Bilderna visar sju flickor/kvinnor och fjorton pojkar/män. På bilderna ses 
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kvinnorna/flickorna ro, bada, gå med en hund, plocka kvistar och grilla korv. 

Männen/pojkarna hugger gran, bär vatten, fiskar, kör bil, samlar ved och eldar.189 En annan 

bild visar hur en familj har haft picknick ute. Alla hjälps åt med att plocka undan efter sig, 

men mamma har korgen närmast sig. 190 Man kan alltså ana en viss uppdelning i aktiviteterna 

för män respektive kvinnorna, även om det är en jämn representation i antal.  

    Väldigt få exempel på fritidssysselsättningar finns men ett är läsning. Detta ser man vid 

fem tillfällen för både pojkar och flickor, samt två tillfällen för män och ett för kvinnor. Man 

ser vid ett tillfälle vardera en pojke och en flicka spela instrument. Vid två tillfällen ser man 

att någon handarbetar. Ena gången en flicka och andra gången en kvinna.  En bild visar hur en 

flicka leker med en docka och en pojke med bilbana.191 Detta är dock som 

diskussionsunderlag till frågor om könsroller och vad som är typiskt pojkigt respektive 

flickigt.  

 

Försörjning och ägande 

Inga tydliga bildexempel visas överhuvudtaget på försörjningsansvar eller ägande i 

läroböckerna från 1970-talet. En markant skillnad mot 1960-talet, som hittills är 

genomgående i undersökningen. 

 

Arbete, yrke och utbildning 

Det finns väldigt många exempel på vuxna i yrkessituation och en mycket markant ökning av 

kvinnor representerade. Vid inte mindre än femtiotre tillfällen kan man se kvinnor i egenskap 

av yrkesarbetande. Vid hundranio tillfällen ser man män i en arbetssituation. Alltså en 

markant ökning mot 1960-talet, då kvinnorna endast utgjorde en knapp tredjedel av 

yrkesarbetande och för 1970-talet har detta ökat till hälften. Å andra sidan märks dock en stor 

skillnad mellan andel män och kvinnor.   

 

En helsidesillustration visar en skolbyggnad, i genomskärning, med flera våningar som 

representerar de olika stadierna i skolan. Man får se klassrum och undervisningssituationer. 

De mindre barnen har kvinnliga lärare, liksom i sexualundervisning och syslöjd. I de högre 

klasserna är främst män lärare, samt i språk, musik och trafikkunskap.192 Ett annat exempel 

visar skolans personal uppradad framför en skolbyggnad. Kvinnorna är i majoritet och ses i 
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egenskap av rektor, studierektor, kontorist, bespisningspersonal, sjuksköterska, skolläkare, 

psykolog och kurator. Männen är lärare [flera] samt två vaktmästare. 193  En annan bild visar 

en skolklass som har idrott med en manlig gymnastiklärare.194 

 

En illustration visar ett flertal yrkessituationer. Män är främst representerade, ca två 

tredjedelar. Männen är: sopgubbe, ambulanssjukvårdare, räddningsarbetare vid olycksplats 

och brevbärare. Kvinnorna är: äldrevårdsbiträde och bespisningspersonal.195 En annan bild 

visar också ett flertal yrkessituationer presenterade. Där är männen: brandsoldat, 

renhållningsarbetare och polis. Kvinnor är: brevbärare och bibliotekarie.196 Ett uppslag visar 

bilder på sjukvårdssituationer, med kvinnliga läkare [på barnavårdscentral], sjuksköterskor 

och hemsamarit/hemtjänstpersonal.197 En annan bild visar en kvinnlig distrikts-

sjuksköterska.198 Ett annat tillfälle ser man en bild av utryckning för ambulans samt akutintag. 

Samtliga tre sjukvårdare är män.199 I ett avsnitt om polisen och dess arbete ser man enbart 

män, förutom en kvinna som är kriminaltekniker i laboratorium.200 En annan gång ser man en 

kvinnlig förhörsledare hos polisen.201 Ett kapitel heter ”Att vara polis”. Där får man bara se 

män på bilderna förutom en kvinnlig polisaspirant, som tillsammans med bildtext [togs upp i 

motsvarande textavsnitt] förklarar att fler kvinnor söker till polis.202 Det är alltså öppet för 

kvinnor att bli polis, men den klassiska polismannen i fält, är fortfarande man enligt bilderna. 

En annan sida visar några jobbsituationer där man ser en manlig polis och ett kvinnligt 

kassabiträde samt en sjuksköterska.203 När man berättar om brandkåren och bränder får man 

se bilder på brandmän, rökdykare och grodmän där samtliga är män.204 Vid ett tillfälle får man 

se bilder på en byggarbetsplats där det bara finns manliga arbetare och några pojkar står och 

tittar på deras arbete.205 Vid två tillfällen får man se män som dagis-/fritidspersonal, 

tillsammans med bildtext om nya roller för män och kvinnor i samhället. 206  
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En bild visar en tidningsredaktion och pressarbete, där ser man en ensam kvinna och femton 

män.207 Vid ett annat tillfälle ser man en rad journalister ta bild och intervjua en manlig 

fotbollsstjärna, där samtliga är män.208 En bild visar ”Manliga och kvinnliga yrken”. Där får 

man se kvinnor som tandläkare, tandsköterska, byggarbetare, svetsare/ mekaniker. Intressant 

är att bilderna med kvinnliga byggarbetare och svetsare även innehåller en man som står 

bredvid, till synes som en sorts kontrollant.209 ”Postens gång” illustreras genom en rad bilder 

där tre män och två kvinnor arbetar i olika led med posthanteringen.210 Ett stycke förklarar 

”Hur man telefonerar”, med en kvinnlig telefonist på bild bredvid.211 På ett annat ställe får 

man läsa och se om hur ett filmteam arbetar. Där ser man en kvinna och fem män.212  

 

 

Uppfostran och barnavård 

Det finns bilder som visar barn i sällskap med föräldrarna, antingen båda eller den ena av 

dem, dock inte så många. Vid sju tillfällen ser man pappa i samband med barn och vid sexton 

tillfällen är det mamma som är med barnen. En bild visar hur en familj sitter i vardagsrummet. 

Mamma har det minsta barnet i sitt knä och pappa serverar något.213 En annan bild visar hur 

en pappa och dotter är på torget och tittar på dekorationer vid ett torgstånd.214 En sida visar 

hur mamma lär dottern cykla och en annan bild längre ner visar en mamma med 

barnvagnen.215 Vid ett tillfälle får man se en ung pappa som är och handlar med sitt ca ettåriga 

barn på armen.216 En annan bild visar en pappa som byter blöja på ett spädbarn och bildtexten 

till beskriver att mamma eller pappa har rätt att stanna hemma en tid med sitt nyfödda barn.217 

Enda exemplet som visar en distinkt roll i uppfostrande syfte är när man ser mamma och en 

tonårsdotter i diskussion och man ser tydligt hur mamma är missnöjd med något dottern gjort 

eller sagt och tillrättavisar dottern.218 I övrigt är det svårt att se ett mönster i vem av 

föräldrarna som uppträder oftast i den vårdande rollen eller den förmanande rollen. Något 

som var mycket tydligare i böckerna från 1960-talet. Förhållandet i antal gånger man ser 
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mamma respektive pappa i samband med barnen är ungefär detsamma som undersökningen 

visar från 1960-talet. 

 

I trafiken 

Bilder som visar personer i och kring trafiken är i mindre utsträckning ojämnt fördelade 

mellan könen, som det visat sig i böckerna från 1960-talet. Vid sex tillfällen ser man en man i 

trafiken och vid tre tillfällen kvinnor. Ett avsnitt vill demonstrera hur farlig bilen är i höga 

hastigheter och hur lång reaktionssträcka man har osv. En man kör.219 Ett uppslag visar flera 

bilder på trafiksituationer. Man ser en kvinna cykla och några pojkar leka med en fotboll på 

en sidogata, nära en bilväg.220  Bilder på barn i trafiken är uppdelat på två gånger för pojkar 

och tre gånger för flickor. Märkbart är dock att alla bilder på farliga lekar och dåligt trafikvett 

och uppträdande i trafiken, föreställer i närmast total utsträckning pojkar.221 Fem pojkar spelar 

fotboll nära en trafikerad väg med stor lastbil, vilket illustrerar deras oaktsamhet.222 En annan 

bild visar hur två flickor skjutsar otillåtet på cykel och blir stoppade av en polisman.223 

 

Försörjning och ägande 

Väldigt få exempel i form av illustrationer innehållande personer förekommer i samband med 

ekonomi. Vid tre tillfällen ser man en man och vid ett tillfälle en kvinna. En bild visar 

bankverksamhet. En man lånar in och tar ut pengar.224 Ett annat tillfälle visar man samma sak, 

då är det också en man som lånar in och ut pengar av banken.225 För barn finns det inga 

exempel på pojkar i samband med ekonomi, däremot två exempel med flickor. Ett foto visar 

en flicka som vill ha en cykel och därför sparar till att kunna köpa den.226  

 

Hushållsansvar och hushållsuppgifter 

Även här ser man en markant utjämning mellan vem i familjen som gör hushållssaker. Man 

ser män vid fyra tillfällen göra saker i och till hemmet. Kvinnor ses i liknande sammanhang 

vid fem tillfällen. Ett uppslag visar hur en pappa och dotter står och pysslar tillsammans i 

köket medan sonen/en pojke bäddar sängen.227 Flickor ser man göra hushållsuppgifter vid tre 
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tillfällen och pojkar vid två tillfällen. En bild visar hur en hel familj är i köket och hjälps åt. 

Bildtexten menar att det är en självklarhet att alla ska hjälpas åt hemma.228  

 

Föreningsverksamhet/politik 

Det förekommer inte alls lika många illustrationer och foton som visar styrelsesammanträden 

och politiska möten, som det gjorde i böckerna från 1960-talet. Vid två tillfällen ser man en 

man som ordförande, men inget annat exempel på styrelsepost finns. På en av bilderna ser 

man en kvinna som sekreterare, vilket är enda exemplet.229 För barn ser man en flicka som 

ordförande en gång230, vid samma tillfälle ser man en pojke som sekreterare och en flicka som 

kassör. Man ser även en flicka som sekreterare en gång.231 En bild visar ett politiskt 

sammanträde med vuxna, som har sexton deltagare och tretton av deltagarna är män.232 

 

Kriminalitet och oordning 

Ett par bilder visar på misskötsamhet. Kriminalitet ser man två exempel av, med män. En bild 

visar en manlig misstänkt under förhör hos polisen och nästa sida visar domstolsförhandlingar 

där åklagaren samt två nämndemän är kvinnor. Resten är män, inklusive domaren och 

notarien.233 Enda exemplet på en kvinna i samband med brott är då en äldre kvinna fallit offer 

för inbrott.234 Men inga exempel på att en kvinna skulle vara förövaren. 

 

För barn ser man inga exempel på direkt kriminalitet, men några bilder visar hur barn 

missköter sig och hittar på dumheter. Vid sju tillfällen ser man detta med pojkar och tre 

gånger med flickor. För pojkar handlar det ofta om dåligt uppförande i trafiken, oansvarig lek 

i direkt anslutning till trafikerade gator eller på isen. Flickor ser man bland annat i samband 

med illustrationerna av allemansrätten och då för att illustrera hur man inte får göra. En flicka 

plockar kvistar från ett växande träd och en annan flicka går mitt i ett spannmålsfält.235 Ett 

annat tillfälle är då två flickor skjutsar olovligt på cykel, som nämndes i trafikavsnittet.236 

Noterbart är att inga kvinnor ses i samband med något olagligt eller oaktsamt uppförande, 

heller under den här perioden. 
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4. AVSLUTNING & SAMMANFATTNING 

 

För att sammanfatta och återknyta resultaten i undersökningen till de frågor som ställdes 

inledningsvis, vill jag börja med att reflektera över vilka genusnormer som rådde under 

respektive undersökt period. Man kan tydligt se ett mönster i den norm som presenteras i 

böckerna från 1960-talet, jämfört med den bild som kan utläsas i böckerna från 1970-talet. På 

1960-talet är familjen väldigt central och normen ter sig vara att pappa jobbar borta på heltid, 

mamma sköter hem och hushåll och lönearbetar i de allra flesta fall inte, om så sker är det vid 

enstaka tillfällen eller på deltid då barnen blivit tillräckligt gamla för att klara sig en stund 

utan mamma. Barnen – som oftast är två eller tre till antal och består av både pojke och flicka 

– tillskrivs könsrollsstereotypa pojk- och flickintressen. Det vill säga att pojkar spelar fotboll, 

leker med ångmaskin, umgås i grabbgäng och är ofta förekommande på cykel i trafiken. 

Flickor å sin sida hjälper ofta mamma i köket eller med andra hemsysslor, de läser böcker, 

handarbetar, samlar och byter bokmärken och umgås oftast i par med en annan flicka. Det 

finns väldigt få exempel på flickor eller kvinnor i trafiken, vilket kan tolkas som att detta inte 

var en plats för dem, att det var för farligt för kvinnor och flickor att vistas i trafiken eller att 

de förväntades stanna i den trygga hemmiljön. Enligt Hirdman skulle man kunna koppla detta 

förhållande till den traditionella synen på att mannen, eller i detta fall även pojken, vistas fritt 

i den offentliga miljön, medan kvinnans plats är i den privata sfären, det vill säga hemma. 

Familjen var väldigt central i läroböckerna och huvudkaraktärerna i böckerna är oftast en 

pojke och hans familj. Några böcker väljer att inte ha en tydlig huvudfigur med namn, utan 

vänder sig till läsarjaget. Detta läsarjag förväntas då vara en pojke, med tanke på de 

situationsexempel som ges till läsaren och de antagandena av intresse som märks osv.  Den av 

föräldrarna som har den främsta rollen i barnens uppfostran och vård är mamman, men 

intressant är att då det kommer till frågor om ekonomi och mer samhälleliga ämnen, ser man 

tendensen att det är pappa som står för den kunskapen, medan mamma sköter den moraliska 

och vårdande biten.  

 

När man ser till böckerna från 1970-talet är mönstret ett helt annat. Böckernas författare där 

anstränger sig uppenbart att vara så könsneutrala som möjligt, vilket kan kopplas till 

förändringen i den nya läroplanen, som i sin tur är en följd av den politiska utvecklingen. Det 

förekommer inga huvudkaraktärer, i den form som ses från 1960-talet, och när man benämner 

yrken och arbeten, tillskrivs dessa ytterst sällan ett kön. Förhållandet i böckerna från 1960-
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talet var tydligt det motsatta, då i närmast total utsträckning yrken förknippades med en 

person, man eller kvinna, och om detta inte beskrevs i texten, kan man utläsa mönstret i 

illustrationerna. Ett mycket tydligt exempel på detta är att i avsnitt rörande byggarbetsplatser 

var alla arbetare under 1960-talet uttalat män, medan man i så stor utsträckning som möjligt 

håller könstillhörighet borta från beskrivandet i 70-talsböckerna. Detta ligger i linje med den 

övriga förändringen man ser i läroböckerna från den senare perioden. Genomgående 

förespråkas att eleverna ska ifrågasätta varför det ska vara på ett visst sätt, varför bara kvinnor 

jobbar på vissa arbetsplatser och varför det är konstigt när någon jobbar på ”fel” plats för sitt 

kön. Läroböckerna problematiserar aktivt jämställdhetsfrågor med provocerande bilder, 

diskussionsfrågor och liknande. Detta kan man tydligt förankra i läroplanens utveckling och 

introducerandet av begreppet jämställdhet, tillsammans med den politiska samhällsdebatten 

som pågått aktivt sedan 1960-talet. Man kan även koppla läroplanens utveckling som ett svar 

på Fredrikssons undersökning från 1968, där just ett aktivt ifrågasättande av könsrollsfrågor 

efterlystes. Däremot kan man på sina håll fortfarande upptäcka rester från den gamla och 

traditionella könsrollsuppfattningen. Till exempel förutsätts kommunens brandchef vara en 

man, när man beskriver hur byggnadstillstånd söks, i en bok från 1970-talet. Detta speglar 

tydligt det resonemang Eilard för i sin avhandling, kring hur gamla föreställningar och 

konservativa värderingar kan hänga kvar i läroböckerna, trots den samhälleliga utvecklingen. 

Den här problematiken kan man även se i böckerna från 1960-talet, då det samhälleligt pågår 

en intensiv debatt kring könsroller men att böckerna tenderar att inte förändras nämnvärt. 

Samtidigt förhåller de böckerna sig till läroplanen från 1962, som inte uttalat några 

uppmaningar till att ifrågasätta de normer som fanns, vilket även det följer det resonemang 

Eilard för.  

 

De nytänkande inslag man dock på flera håll kan se i läroböckerna från 1960-talet är att man 

genom exempel och berättande text, uppmanar eleverna till att fundera kring arbetsdelningen i 

hemmet. Är det riktigt att mamma ska ta hand om allt? Visst borde både pappa och barnen 

hjälpa till, med det man klarar av. Dock är det mammas sysslor man hjälper till med, inte 

hushållets gemensamma. Det är alltså fortfarande mammas område, men man avlastar henne 

tillfälligt. Förhållandet i böckerna från 1970-talet är att det - inte i full utsträckning, men i 

betydligt större än tidigare - antas att mamma också arbetar borta. Det framhävs 

genomgående, på vissa håll nästan lite aggressivt, att det är självklart att både män och 

kvinnor ska ha möjlighet att lönearbeta. Man förklarar de politiska åtgärder som gjorts för att 

underlätta att båda föräldrar arbetar, exempelvis utökning av dagisplatser. På samma sätt 
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framhäver man att antingen mamma eller pappa kan stanna hemma med det lilla barnet, tack 

vara föräldrapenningen. Det är väldigt tydligt att man poängterar samma möjlighet för båda 

föräldrarna och att det inte ska antas vara mamman som stannar hemma. Intressant är att man 

även här kan se några luckor i jämställdhetstänkandet, t.ex. när man vid ett tillfälle resonerar 

kring ett arbetsschema för en familj där båda föräldrarna arbetar borta. En följdfråga är hur 

samma familjs schema skulle se ut om mamman inte jobbade borta. Det ter sig alltså 

fortfarande mer eller mindre otänkbart att föreslå att pappan skulle avsäga sig sitt jobb borta.  

 

Något som är genomgående för båda perioderna är att vuxna kvinnor på ett tydligt sätt 

förekommer i långt mindre utsträckning än vuxna män gör i illustrationerna. Detta är tydligast 

från den tidigare perioden, men ses även under 1970-talet. Vad detta skulle bero på är svårt att 

säga, men om man kopplar till Hirdman kan man säga att detta har att göra med etablerade 

maktförhållanden, där det är männen som sätter normen, och kvinnor förhåller sig till den. För 

att relatera resultaten tydligare till Hirdmans genuskontraktsteori, kan man generellt se att de 

faktiska förhållandena i läroböckerna ligger före hennes kontraktsperioder. Läroplanen från 

1969 ligger långt före hennes uttalande om att jämställdhet är ett begrepp som börjar 

användas i mitten av 1970-talet. I de läroböcker som ingått i undersökningen ser man ett 

genomgående användande av termen jämställdhet och ifrågasättandet av tidigare normer. 

Enligt hennes ungefärliga kontraktsperioder kan man säga att båda de undersökta perioderna 

hamnar under jämlikhetskontraktet och en snudd på jämställdhetskontraktet för den sista, 

beroende på den flytande övergången. Sett till de resultat undersökningen givit kan man 

snarare säga att kontraktet skulle ha skiftat tidigare, då det märks en betydande skillnad i 

läroböckerna från 1970-talet, jämfört med de från 1960-talet. Hirdmans teori skulle kunna 

betraktas som en eftersläpning av samhällsdebatten, vilket också i viss mån är sant, då hennes 

teori ju är en efterhandskonstruktion. Å andra sidan kan man tolka Hirdmans teori som att 

kontrakten börjar gälla, då den gängse normen faktiskt skiftat på allvar. I så fall kan jag hålla 

med om att övergången till jämställdhetskontraktet placerats där den har och att det inte sker 

förrän mitten av 1970-talet, eller ännu lite senare. Samtidigt är det svårt att se hur 

läroböckerna från mitten av 1960-talet däremot skulle följa jämlikhetskontraktet, då den 

genusnorm som förmedlas är tydligt traditionell och konservativ. Detta speglar snarare 

återigen Eilards åsikter om att långa produktionstider av läroböckerna får dem att släpa efter 

samhällsutveckling och – debatt.   
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Sammanfattningsvis menar jag då på att Hirdmans kontraktsteori inte är fullt tillämpbar på 

den utveckling som sker i läromedlen under den undersökta perioden. Efterhandsresonemang 

och särskilt tidsavgränsningar bör som alltid tas med en viss nypa salt då norm- och 

värderingsförändringar inte sker under särskilt kort tid, utan är processer som pågår under 

längre tid. Jag anser att man i den här uppsatsen ser tydliga spår av både en långsam och 

snabbt process i den här uppsatsen, dels genom att innehållet i läroböckerna verkar ha 

förändrats på relativt kort sikt, men även genom den eftersläpning som förekommer i 

förhållande till samhällsdebatten. De genusnormer som förmedlas under de två olika 

perioderna speglar generellt sett samhällsutvecklingen väl, med vissa tendenser till att släpa 

efter något, men även exempel på långt skriden problematisering av könsrollsfrågor ses. Att 

skillnaden i läroböckerna kan tyckas så tydlig efter bara tio år, tolkar jag som att den politiska 

utvecklingen och samhället i stort var i en stark förändrings- och utvecklingsperiod, vilket 

ledde till stora omställningar inom tidigare ganska fasta och väntade strukturer. Att det så 

befästa begreppet hemmafru i princip helt försvinner inom loppet av tio år, tillsammans med 

att de dittills starkt idealiserade uppfattningarna av familjeroller och en rad förändringar i 

arbetsmarknadsstrukturen, tycker jag förklarar en hel del i den förändring som sker även inom 

läroböckerna.  
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