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Abstract 

Sweden is considered to be one of the countries in the world that is most equal, despite the fact that there 

are differences between the sexes in society. My research is based on considerations on how social 

science as a school subject dealt with the issues between 1969- 2010. The school's growth in Sweden 

and the importance of democracy and social education are the basis of the sociocivic-learning. The 

school education becomes a school for everyone democracy will also contribute to equality between the 

sexes. My thoughts on this led to the following research questions. How is gender treated in the social 

science topic during the investigation period? Does the view of gender change in the subject of 

sociocivic- learning during the investigation period? What can explain continuity and change in the view 

of gender in the social science topic? 

As a basis for my research, the previous research is where democracy, social science and gender are 

treated. This gave me a starting point, ideas and inspiration. My theoretical starting points have been 

curriculum theory, where Englund made the development of democracy and social science 

understandable, but also provided me with tools to handle the empirical work. Gender theory is my 

second theory, in which Hirdman was the one who made gender, natural order and the gender contract 

understandable. 

The method has been interpretations of syllabuses for the topic of social studies and textbooks where the 

starting point has been curriculum theory and gender theory. The source material is controlled by state 

institutions and reflects their time. The study is based on the curricula Lgr, 69, Lgr 80 and Lpo 94 and 

for each curriculum two textbooks. These I have interpreted individually, syllabuses separately followed 

by a summary and then textbooks followed by a summary. I have lifted examples from both curricula 

and textbooks to give weight to the study. Everything is interpreted based on my theoretical starting 

points and linked to previous research. 

My results show that gender is treated throughout the period, the areas that are constantly recurring are 

work life and studies, cohabitation and media, this is seen both in the curricula and the textbooks during 

the investigation period. There are both changes and continuity. The most obvious changes are that 

women's movement from home to work affects both the natural order and the gender contract, as it also 

affects cohabitation and studies. Another important thing is that, despite legislation on gender equality 

and gender discrimination, at the end of my investigation, gender equality in workplaces in Sweden still 

does not exist. 
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1. INLEDNINGSKAPITEL 

1.1  Inledning 

Det svenska samhällets utveckling under 1900- talet påverkar i sin tur utbildningssystemet. Man kan se 

det tydligt i ämnen som historia, i och med nationalismens framfart i början av århundrandet, det följs av 

bland annat efterkrigstidens krav på demokrati i samhället, kvinnorörelserna under 1960 och 1970 – talet 

som leder till frågor om jämställdhet och miljöfrågorna får större fokus.
1
  

Skolan som instans har påverkats av samhället. 1950 beslutar Sveriges riksdag att införa en nio årig 

grundskola. Men en oenighet leder till att införandet sker med en försöksperiod. 1960 blir en nioårig 

grundskola verklighet och Lgr 62 röstas genom. Skolan blir härmed likvärdig för alla oavsett ursprung, 

klass, kön.
2
  

I mitten av 1900– talet blir även kunskap om det svenska samhället viktig. Tidigare fick elever 

kunskapen genom ämnet historia i sin utbildning, nu ansågs det att skolan hade en uppgift i att erbjuda 

sina elever kunskap om det samtida samhället.
3
 Samhällskunskap som skolämne är ett relativt ungt 

ämne. Tidigare skrev jag att samtidens utveckling speglar landet utbildning. När ämnet samhällskunskap 

växer fram görs det i en tid där två världskrig passerat, människor står upp för sin rätt, likvärdigheten 

blir viktigare, rörelser växer fram och ger ringar på vattnet. Idéerna bakom ämnet samhällskunskap var, 

att en skola för alla skulle främja demokratin, ämnet skulle inte påverkas av nationalistiska eller kristna 

mål utan vila på en vetenskaplig grund.
4
 Avsaknaden av kunskaper som var sakliga och med en 

vetenskaplig grund i samhället, argumenterade för det nya ämnet och man påpekade även ämnets 

betydelse för den sociala fostran. Ämnet syftade även till att lära eleverna samarbete och samverkan.
5
 

Gemensamt för alla kursplaner som använts för ämnet samhällskunskap är de demokratiska 

värderingarna. Demokrati innefattar mycket, men alla människors lika värde, människors friheter och 

rättigheter och att makten utgår från folket är några saker som är av betydelse för demokratibegreppet. 

När det kommer till skolan ser vi idag att den nioåriga grundskolan fortfarande ligger till grund för den 

obligatoriska utbildningen i Sverige. Samhällskunskapen har i och med de nya läroplanernas införande 

(Lgr 80, Lpo 94) förändrats i takt med samhällets. Krav på ökad jämställdhet mellan både kön och 

                                                             
1 Larsson, E, Westberg, J, (red.) Utbildningshistoria, s. 47-48, 2015 
2 Ibid. s.124-126, 2015 
3 Ibid, s. 297, 2015 
4 Ibid, s. 299, 2015 
5 Ibid. s. 299, 2015 
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samhällskasser och demokratisk värdegrund är delar av den förändring som påverkat samhällskunskapen 

som ämne.
6
 

Jämställdhet mellan män och kvinnor i skolan är något som ligger mig varm om hjärtat, både som en del 

av elevernas utbildning, men även jämställdheten mellan eleverna i skolan. Eftersom det är min uppgift, 

både som verksam inom skolan och som ämneslärare i samhällskunskap, att arbeta med att belysa frågan 

om genus och arbeta utifrån en skola för alla, är jag intresserad av hur och om det skett en förändring 

över tid. Jag har tidigare belyst att skolan påverkas av sin omgivning. När samhället förändrats kommer 

en ny läroplan. Hur har detta sett ut sedan samhällskunskapens start?   

För ungefär ett år sedan, i oktober 2017 startade den amerikanska skådespelerskan Alyssa Milano 

kampanjen #metoo. Det var en kampanj som gick ut på att svara på hennes tweet om sexuellt ofredande, 

om man själv upplevt detta. Milano ville på detta sätt synliggöra problemet med sexuella trakasserier 

som många flickor och kvinnor upplever.
7
  Det var en kampanj som blev världsomvälvande och fick 

stort genomslag så också i Sverige.
8
 I Sverige uppmärksammades #metoo-kampanjen av kvinnor i 

många branscher, #timeout, #tystnadtagning och #visjungerut.
9
 När jag som många andra läste detta blev 

jag bestört, har samhället inte kommit längre, vad har egentligen gjorts, hur har skolan som fostrande 

instans arbetat med genusfrågor? 

När jag tänkte tillbaka på det senaste året började jag fundera på hur utvecklingen med genus inom 

samhällskunskapen sett ut. Som lärare är skollagen (2010:800) samt diskrimineringslagen (2008:567) 

två lagar som lärare måste förhålla sig till, det finns i dessa tydligt formulerat vad det är som gäller för 

oss som verkar inom skolan när det kommer till jämställdhet, likabehandling, sexuella trakasserier, 

diskriminering och kränkningar. Vi måste även förhålla oss till styrdokumenten som finns för skolan, 

Lgr11/Gy11 där man tar upp vilka skyldigheter vi som lärare har samt vilket kunskap vi ska kunna 

erbjuda våra elever. 

Det finns nedskrivet tydliga ämnesplaner och lagar för oss som verkar i skolan, hur har det sett ut 

tidigare när det kommer till genus och jämställdhet mellan kvinnor och män? När jag undersöker ämnet 

genus i samhällskunskapen finns inte mycket forskning att hitta, speciellt problematiskt blir det när det 

handlar om det historiska perspektivet. Skolan är det en av flera sociala institutioner i samhället där 

könsroller lärs ut. De sociala normer och förväntningar som socialisationsagenter (i min undersökning 

skolan), lär ut internaliseras av eleven. Män och kvinnor socialiseras in i olika roller, och skolan kan 

                                                             
6 Larsson, E, Westberg, J, Utbildningshistoria, s. 129, 2015 
7 Allt om #metoo, www.expressen.se, 18.11.25 
8 Wikipedia, metoo, 18.11.13 
9 Allt om #metoo, www.expressen.se, 18.11.25 

http://www.expressen.se/
http://www.expressen.se/
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vara en del av reproduktionen.
10

 I Victoria C. Wahlströms avhandling Den långa vägen till en jämställd 

gymnasieskola, undersöks jämställdhet på gymnasieskolor. Fler av de genuspedagoger som intervjuas i 

undersökningen menar att i skolans lärande miljö är det individen som är viktig och inte dess kön. Men 

även att det ska råda jämlikhet och jämställdhet mellan olika grupper i skolan. När man arbetar med 

genuspedagogik blir lärare medvetna om hur skolan varje dag påverkar pojkar och flickor. Genom 

kunskap om köns – och maktmönster och hur dessa påverkar eleverna kan lärare bli medveten om 

skillnaden i hur pojkar och flickor bemöts.
11

 

Kan dagens (fortfarande) ojämlika samhälle till viss del bero på att skolan inte tagit sitt uppdrag på 

allvar när det kommer till genus? Många av dagens lärare fick sin utbildning när Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 

94 var aktuella. Min undersökning har ett historiskt perspektiv och avser att belysa hur genusfrågan har 

behandlats i samhällskunskapsämnet över tid. 

 

1.2  Syfte och forskningsfrågor 

Undersökningen syftar till att belysa kontinuitet och förändring i synen på genus i 

samhällskunskapsämnet under perioden 1969 – 2010. När det kommer till synen på genus är det den 

naturliga ordningen och genuskontraktet kan ämnar undersöka. Undersökningen bygger i huvudsak på 

en analys av läroplaner och läroböcker i ämnet. I syftet ingår dessutom att söka olika förklaringar till 

kontinuitet och förändring. 

Uppsatsens forskningsfrågor är följande: 

1. Hur behandlas genus i samhällskunskapsämnet under undersökningsperioden? 

2. Förändras synen på genus i ämnet samhällskunskap under undersökningsperioden? 

3. Vad kan förklara kontinuitet och förändring i synen på genus i samhällskunskapsämnet? 

 

1.3  Avgränsningar 

De avgränsningar jag gjort är att välja en tidsperiod, som dels är undersökningsbar genom källmaterialet, 

men som även inte blir för omfattande, eftersom tiden för arbetet är begränsat. 

                                                             
10 Giddens, A, Sutton, P,W, Sociologi, s. 413, 2014 
11 Wahlgren, Victoria, C, Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola, s. 137, 2009 
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Fortsättningsvis behövde jag även begränsa vilket ämne jag tyckte hade relevans för att kunna svara på 

mina forskningsfrågor. Valet av samhällskunskap föll sig naturligt då det är mitt förstaämne, men det är 

även ett ämne i förändring, som påverkas av sin samtid vilket gör det tacksamt när man ska undersöka 

kontinuitet och förändring. Samhällskunskapen som ämne kom till för att befolkningen i landet skulle bli 

mer medvetna om demokratins betydelse och få dem mer deltagande i samhället.
12

 Demokratiuppdraget 

gjorde människor mer medvetna om sina rättigheter. Kvinnorna, som tidigare inte haft samma rättigheter 

som män, höjer nu sina röster och en våg av feminism följer i och med vikten av demokrati i Sverige och 

världen. Jämlikhet och jämställdhet blev frågor som man uppmärksammar och arbetar för.
13

 Eftersom 

forskningsfrågorna jag behandlar är aktuella under åren jag gjort i mitt urval är genusfrågor möjliga att 

undersöka, de speglar sin samtid och är av vikt inom ämnet. 

För att än mer specificera mitt urval föll valet på den delen av kursplanen, och innehåll i 

samhällskunskapen, som behandlar genusfrågor, specifikt genuskontraktet och den naturliga ordningen. 

Avgränsningen är nödvändig för att undersökningen ska kunna svara på forskningsfrågorna. Jag har 

även valt att undersöka hur innehållet i ämnesplanerna som rör genusfrågor framställs i läroböcker från 

valda årtal. Detta för att påvisa vilket plats genusfrågor fick och hur de framställts för eleverna. 

Att undersökningen sker i grundskolans senare år, högstadiet, är på grund av att de är i början på att 

verkligen bilda sig en egen identitet, de går från att värdesätta familj främst, till att vänner får ett allt 

större inflytande, och påverkan på dem. Så här var inte fallet tidigare, barn gick ofta tidigt ut i 

arbetslivet, och rättigheter för barn dröjer. Efter andra världskriget och den högkonjunktur som råder får 

barn andra möjligheter.
14

 Först i början av 1970– talet börjar flickor uppmärksammas inom 

utbildningssociologin. Man kom fram till att flickor missgynnades i skolan eftersom socialisationen som 

skedde överförde kvinnliga normer och att flickorna från samtliga samhällsklasser i skolan 

internaliserade dessa.
15

  Ovanstående är bara exempel på att barn – och ungdomar inte tidigare haft 

samma förutsättningar när det kommer till identitetsskapande som dagens elever har. Men skolan, vid 

tidpunkten för Lgr 69 och samhällskunskapen som ämne, vill internalisera demokrati som ett 

grundläggande värde hos eleverna.  

Genom att studera kursplanerna kan man se vad i ämnet, Sveriges politiker faktiskt ansåg vara av vikt, 

för att få elever engagerade i samhället. 

 

                                                             
12 Långström, S, Virta, A, Samhällskunskapsdidaktik, s. 31, 2016 
13 Ibid. s. 44-45, 2016 
14 Giddens, A, Sutton, P.W, Sociologi, s. 236, 2014 
15 Giddens, A, Sutton, P.W, Sociologi, s. 574, 2014 
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1.4  Tidigare forskning 

Min uppsats anknyter till forskningsfältet utbildningshistoria eftersom jag valt att undersöka läroplaner i 

det svenska utbildningsväsendet mellan 1969 – 2010. Här kommer även en undersökning av läroböcker 

från vald tidsperiod att göras för att få en bredd när det kommer till analysen. Eftersom det är 

samhällskunskapen som ämne jag undersöker, utifrån ett genusperspektiv, är tidigare forskning inom 

detta av vikt för min analys. Det är framför allt Tomas Englunds Läroplanens och skolkunskapens 

politiska dimension, en avhandling om samhällskunskapen som skolämne som ligger till grund för min 

C-uppsats. 

Uppsatsen skrivs således inom ramen för utbildningshistoria och forskningsläget tar upp litteratur som 

behandlar samhällskunskapsämnets historia samt genusforskning. Tillsammans utgör forskningsläget en 

bra utgångspunkt för denna studie. 

 

1.4.1  Utbildningshistoria 

För att få en greppbar bild av vad som hänt i Sverige historisk, från skolans början fram till det 

utbildningssystem vi har idag, har jag använt mig av Esbjörn Larssons Utbildningshistoria.  

Utbildningshistoria är viktigt för att förstå dagens kunskapssamhälle, eftersom delar av tidigare 

utbildningssystem och det dåtida samhället påverkat när nya förändringar skett, samtidigt som man kan 

skönja spår av delar som lever kvar.
16

 Esbjörn Larsson är född 1967 och är utbildad grundskollärare. 

Han är docent i historia och universitetslektor i utbildningshistoria vid Uppsala universitet, där han även 

undervisar inom lärarutbildningen. Han har framför allt ägnat sig åt forskning om 1800- talets 

utbildningshistoria.
17

 

Larsson tar inte bara upp den svenska utbildningens historia utan även vad som influerat den svenska 

utbildningen, såsom tankar från antiken, kyrkan, upplysningstiden. Den går mer på djupet när det 

kommer till den svenska skolans utbildningsformer såsom förskolan, grundskolan, gymnasiet och 

universitet och högskolor. Här får man även en genomgång av vissa ämnen och dess historia. Men också 

olika perspektiv på utbildningens historia där klass, genus, minoriteter, läroplanshistoria är några av de 

perspektiv som lyfts.  

Utbildningshistoria är skriven av en samling författare med olika titlar inom den akademiska världen 

som har stor kompetens inom sitt område. Det är ett övergripande verk som jag haft stor användning av 

                                                             
16 Larsson, E, Westberg, J (red.), Utbildningshistoria, s. 29, 2015 
17 Ibid. s. 24-25, 2015 
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när jag undersökt utbildningshistorian inom samhällskunskapen, men även för att förstå 

utbildningsväsendets framväxt i Sverige, samt vad som påverkat de förändringar som skett.  

 

1.4.2  Samhällskunskapsämnets historia 

Tomas Englund, professor i pedagogik vid Örebro universitet, tar i sin avhandling Läroplanens och 

skolkunskapens politiska dimension upp hur skolkunskapen (samhällskunskapen) framställs och formas i 

läroplanerna, vilket oftast är en process där kampen sker mellan politik och ideologi.
18

   Englund är 

verksam vid Örebro Universitet vid institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. 

Englunds verksamhetsområden och intresseområden är forskning, läroplansteori, didaktik, 

utbildningshistoria och pedagogisk filosofi. Han är även redaktör för tidsskriften Utbildning och 

demokrati, samt haft flera nationella uppdrag inom utbildningens värld.
19

 

I sin avhandling behandlar författaren tidigare forskning inom området och de perspektiv som är nära 

knutet till forskningen. Englund identifierar tre utbildningskonceptioner, som under 1900- talet haft 

påverkan på den svenska skolan och dess medborgerliga och politiska bildning. Den patriarkaliska 

utbildningskonceptionen, den vetenskapligt- rationella utbildningskonceptionen samt den demokratiska 

utbildningskonceptionen. För min egen undersökning har både den vetenskapligt- rationella 

utbildningskonceptionen och den demokratiska utbildningskonceptionen varit av vikt. Englund går 

igenom de olika utbildningskonceptionerna och ställer dem mot demokrati och jämställdhetsbegrepp. 

Det ger mig en tydlig historisk överblick när det kommer till vad som präglade samhället vid tiden för 

min undersökning och hur det påverkade samhällskunskapen som ämne genom de läroplaner som 

förverkligades under perioden..  

Englund undersöker även hur skolan, enligt läroplaner och läromedel vill överföra skolelever att förhålla 

sig till politik. Här menar författaren att läromedel i skolan används för att den står som förmedlare av 

den aktuella verkligheten och världsbilden. I ämnen som historia och samhällskunskap blir detta extra 

tydligt då politik och dess ideologier kan förknippas med dessa ämnen.
20

    

När det kommer till läromedlen undersöker Englund bland annat vilken verklighetsbild som kan 

uppfattas, om det finns explicita eller implicita normativa ståndpunkter, ifall den rådande sociala 

                                                             
18 Englund. T, Läroplanens och skolkunskapens poliska dimension, s. 11, 2005 
19 www.oru.se Hämtad 2019-04-02 
20 Englund. T, Läroplanens och skolkunskapens poliska dimension, s. 28, 2005 

http://www.oru.se/
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ordningen legitimeras eller ifrågasätts.
21

 En del av detta kommer jag använda mig av i min analys när jag 

undersöker mitt urval av läromedel.  

I ovanstående (se 1.4.2) presenteras Utbildningshistoria. I samma bok finns Anna Larssons kapitel, 

Samhällskunskap. Larsson, A, är docent i idéhistoria och universitetslektor vid Umeå universitet, med 

forskningsintresse både inom utbildningshistoria och samhällsvetenskapshistoria. Hon har tidigare 

arbetat som ämneslärare, i både grundskola och musikskola och undervisat på lärarutbildningen.
22

 I 

kapitlet går samhällskunskapens historia igenom, först som en del av historieämnet, för att senare bli ett 

eget ämne i skolan under mitten av 1900-talet. Författaren tar även upp de förändringar som sker med 

ämnesinnehåll och perspektiv, samt de arbetssätt och metoder man använt sig av i samhällskunskapen. 

Förändringar som sker inom samhällskunskapsämnet återfinns när nya läroplaner kommer. Detta 

förklarar Larsson genom att använda sig av olika didaktiska typologier som Englund formulerat, de ser 

alla på samhällskunskapsämnet från fem olika grundläggande sätt. Dessa olika synsätt har verkat, och 

verkar, både flera åt gången och vid olika tid. Lgr 69 utgår från en typologi ett, två och till viss del fyra. I 

typologi ett beskrivs medborgarfostran och att demokratin är det värde vi sätter främst i samhället. Från 

typologi två hittar man även arbetslivsfostran och typologi fyra består av grundläggande vetenskapaliga 

begrepp och disciplinärt organiserade synsätt. Lgr 80 är påverkad av den tredje och senare även den 

femte typologin som innebär medborgarfostran och aktivt deltagande i samhället där kritik och 

ifrågasättande blir fokus, i den femte typologin blir elevcentrerade och sociokulturella perspektiv 

dominerande. Den femte typologin följer med in på 1990- talet när Lpo 94 blir verklighet.
23

 

Pia Skott är fil.dr i pedagogik och universitetslektor vid Uppsala universitet. Hennes arbete är inriktat på 

ett forskningsprojekt om vad som sker när nationell utbildningspolitik möter lokala 

genomförandestrukturer, där fokuset legat på huvudmannaskapets styrning och ledning. Hon har bidragit 

med kapitlet Utbildningspolitik och läroplanshistoria i boken Utbildningshistoria.
24

 Kapitlet har gett mig 

en bättre förståelse för den decentralisering av skolan som sker, där kommunen övertar 

huvudmannaskapet för skolan från staten. 

Även Sture Långström och Arja Virta tar i sin bok Samhällskunskapsdidaktik (kap. 2) upp 

samhällskunskapen som en fostran till demokrati. Sture Långström är fil.dr. i historia och lektor. Han har 

arbetat i flera år som läare, men även skolledare, lärarutbildare, fortbildare samt läroboksförfattare. Hans 

områden har varit och är didaktik, samhällskunskap och historia.
25

 Arja Virta är fil. dr i pedagogik och 

historia. Hon är verksam vid Åbo universitet där hon är professor i historie- och 

                                                             
21 Englund. T, Läroplanens och skolkunskapens poliska dimension, s. 131-132, 2005 
22 Larsson, E, Westberg, J (red.), Utbildningshistoria, s. 24, 2015 
23 Larsson, A, Samhällskunskap, s. 304 -305, 2015 
24 Larsson, E, Westberg, J (red.), Utbildningshistoria, s.27, 2015 
25 www.studentlitteratur.se Sture Långström. Hämtad 2019-04-02 

http://www.studentlitteratur.se/
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samhällskunskapsdidaktik. Hennes forskningsområden är lärande, undervisning och bedömning i 

historia och samhällskunskap.
26

 Kapitlet beskriver vad som ligger till grund för de förändringar som sker 

inom utbildningsväsendet efter andra världskrigets slut, då staten vill säkerställa medborgarnas fostran 

till demokratiska medborgare, som förstår vikten av ett samhällsengagemang. Detta leder fram till 

samhällskunskapens som eget ämne.
27

 Författarna behandlar även ämnets historia, där tydliga politiska 

trender och samtiden avspeglar sig på ämnet, samt vilken påverkan demokrati har på ämnet. När det 

kommer till den demokratiska grunden i skolan har den funnits med länge, samhällskunskapen bygger 

på fostran i demokrati. Detta var viktigt efter andra världskriget då diktaturer härjat fritt i Europa.
28

 Det 

har pågått olika perioder under förra seklet där demokratiseringen utvecklats och spridit sig till länder 

över jorden. I skuggan av andra världskriget fram till mitten av 1960- talet. Den tredje vågens demokrati 

tog sin början i mitten av 1970- talet och pågår än idag.
29

 Hur demokratin lärts ut i skolorna har genom 

åren förändrats, Långström och Virta talar om i – kunskap och om – kunskap. Om – kunskapen är sådant 

som eleverna har användning av med inte kan tillämpa, eleven har kunskapen om demokratin och man 

vet sina fri- och rättigheter och hur folkrörelser fungerar. I – kunskap innebär att det ligger på skolornas 

ansvar att erbjuda eleverna vissa demokratiska färdigheter vilka är nödvändiga för att kunna delta i 

demokratiskt arbete, både när det kommer till den politiska demokratin, men även inom arbetslivet. 
30

 

Roger Olssons Författaren är universitetsadjunkt, doktorand och ämnesföreträdare vid fakulteten för 

humaniora och samhällsvetenskap vid Karlstad universitet.
31

 Olssons doktorsavhandling 

Samhällskunskap som ämnesförståelse och undervisningsämne har jag använt mig av för att belysa den 

nationella och internationella forskning som finns inom mitt undersökningsområde, samt 

samhällskunskapens framväxt som ämne. Olsson beskriver hur samhällskunskapen som ämne växer 

fram i Sverige efter andra världskriget, starkt påverkad av den för tiden aktuella ideologin som styrde 

svensk politik. Där den demokratiska fostran blev viktig och skolan kom att bli den institution som 

skulle lära ut detta begrepp och levnadssätt.
32

  

I tredje kapitlet av Olssons avhandling tas den internationella forskningen upp. Här klargör han för 

samhällskunskapens motsvarighet i västvärlden, som han konstaterar saknas. Olsson menar att det som 

ligger närmast i jämförelse med Sveriges samhällskunskap är citizenship education och sociocivic-

learning.
33

 Olsson drar slutsatser som att lärarens föreställning om ämnet blir en viktig faktor som 

påverkar undervisningen och därmed elevernas lärande. Lärarens ämnesförståelse påverkas av andra 

                                                             
26 www.studentlitteratur.se Arja Virta 2019-04-02 
27 Långström, S, Virta, A, Samhällskunskapsdidaktik, s. 33, 2016 
28 Långström, S, Virta, A, Samhällskunskapsdidaktik, s. 45-46, 2016 
29 Ibid. s. 46, 2016 
30 Ibid. s. 55, 2016 
31 www.kau.se Roger Olsson Karlstad universitet. Hämtad: 2019-04-02 
32 Olsson, R, Samhällskunskap som ämnesförståelse och undervisningsämne, s. 17, 19, 2016 
33 Ibid. s. 29, 2016 

http://www.studentlitteratur.se/
http://www.kau.se/
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faktorer vilket gör sambandet mellan ämnesförståelse och undervisning komplex.
34

 Annan internationell 

forskning visar på att lärare saknar enighet om vilka kunskaper som ska prioriteras. Lärarna upplever en 

frihet och tolkar ämnet, vilket leder till undervisning som behandlar allt möjligt.
35

 Dock visar inte 

studierna ur läroplansgrundande– respektive lärargrundade på någon större åtskillnad. Det man 

konstaterar är att hos lärarna kan man se efterliknande föreställningar om ämnet, men som ändå kan 

anses vara relevant och höra till.
36

 

Forskningen om samhällskunskap, som ämne i Sverige, menar att det varit ett otydligt ämne när det 

kommer till styrdokumenten. Ämnet beskrevs som för brett, splittrat och otydligt redan runt 1965.
37

 

Kritiken angående kursplanen i samhällskunskap håller i sig både under 1980– 1990– talet. 

Styrdokumenten gjorde det svårt för lärarna att ge ämnet ett innehåll.
38

 Även 1994 års läroplansreform 

har fått kritik för att vara allt för vag i sina beskrivningar av mål, och gett läraren ett allt för stort 

tolkningsutrymme för vad ämnet ska innehålla.
39

 Den svenska forskningen inom området påtalar även 

problematik när det kommer till det fostrans– och kunskapskrav som finns inom samhällskunskapen, här 

ställs vetenskapliga ideal mot politiska ideal och att det skulle vara en konflikt mellan dessa.
40

 

 

1.4.3  Genusteoretisk forskning 

Yvonne Hirdman föddes 1943, 1968 tog hon sin fil kand. Hon var en av dem som var med och startade 

Forum för kvinnoforskning på universitetet. Inom Kvinnoforskningen hittade hon sin plats inom 

vetenskapen. Hon har varit verksam vid Göteborgs universitet, men arbetar sedan början av 1990- talet 

vid Arbetslivsinstitutet och på Stockholms universitet som professor i historia. Hirdman lanserade 

begreppet genus i svenska språket och kommit att bli betydelsefull inom genusforskningen.
41

 Författaren 

belyser i boken Genus – det stabilas föränderliga former, den kvinnounderordning som än idag existerar 

i vår värld. Författaren menar att det finns en ordning bland kvinnor och män som för många är så 

självklar att man inte vill ta i, eller väljer blunda för att det här finns ett problem. Följden av mäns 

dominans ger kvinnans underordnande. Att kvinnor och män är olika saker, och att de tilldelas olika 

betingelser utifrån han eller hon, är något som Hirdman under många år arbetat för att belysa, och få 

människor att tänka kring. Denna genusordning gör människor fångna och hindrar dem från att agera 

utifrån sig själv, sina tankar och handlingar. 

                                                             
34 Olsson, R, Samhällskunskap som ämnesförståelse och undervisningsämne, s. 55, 2016 
35 Ibid, s. 56, 2016 
36 Ibid. s. 57, 2016 
37 Ibid, s. 59, 2016 
38 Ibid, s. 61, 2016 
39 Ibid. s. 62, 2016 
40 Ibid. s. 63, 2016 
41 www-ur.se Yvonne Hirdman. Hämtad: 2019-04-02 
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Hirdman visa på hur genus skapas, verkar och reproduceras. I sin bok vill hon använda den kunskap som 

hon genom åren samlat på sig.   

Victoria C. Wahlgrens har skrivit sin doktorsavhandling vid högskolan i Jönköping, Högskolan för 

lärande och kommunikation. I Wahlgrens doktorsavhandling, Den långa vägen till en jämställd skola 

har hon i sitt arbete utgått från den ojämlikhet som återfinns i skolor där ungdomar går. Hennes 

avhandling behandlar gymnasieskolan, där hon använder sig av genuspedagogers erfarenhet. Syftet är att 

bidra med ny kunskap inom området, för att få en jämställd skola där kön inte spelar någon roll, utan 

man möter eleverna jämställt. 

Hon har genom att intervjua genuspedagoger och deras tolkningar av genuspedagogiken i klassrummen 

belyst genusmönster och genusstrukturer, samt påvisat vilken inverkan läraren har när det kommer till 

att påverka eleverna.
42

 Avhandlingen studerar även hur jämställdhet framställs i läroplanerna Lgy 70 och 

Lpf 94, vilket gör studien intressant för mig då jag med min uppsats avser undersöka läroplaner riktade 

mot grundskolans senare år.
43

 Skillnaden är att gymnasieskolan är en frivillig utbildning som ger en 

studentexamen medan grundskolans senare del (högstadiet) ligger till grund för en vidareutbildning till 

gymnasiet samt att den ingår i den obligatoriska skolgången som barn i Sverige måste genomgå.
44

 

Samantha Sinclair skrev sin doktorsavhandling Social psychological barriers to a gender balanced 

market vid samhällsvetenskapliga fakulteten (psykologiska institutionen), Lunds universitet. Sinclair 

beskriver vilka socialpsykologiska hinder det finns för att samhället ska kunna få en balanserad 

arbetsmarknad. Det hon bland annat kommer fram till är att ungdomar ofta väljer gymnasieprogram 

utifrån vad deras vänner väljer, det som är viktigt att tillägga är att ungdomar oftast har vänner av det 

egna könet vilket i sin tur gör många program könsstereotypa.
45

 Det är bara en del av hennes avhandling 

som syftar till att synliggöra orsaker som kan vara bidragande till könssegregering inom skola och 

arbetsliv.  

 

1.5  Teoretisk utgångspunkt  

Eftersom resultatet i min uppsats utgår från genusteori (genuskontraktet, den naturliga ordningen), och 

läroplansteori kommer dessa behandlas vidare i detta kapitel. Teorierna finns presenterade i underkapitel 

för att ge en insikt i hur jag tolkat materalet från min undersökning och även ha möjlighet att följa med i 

diskussionsavsnittet. 

                                                             
42 Wahlgren, C, V, Den långa vägen till en jämställd skola, s. 65, 2009 
43 Ibid. s. 31, 2009 
44 Skollagen, 7 kap. §12-14 
45 Sinclair,S, Social psychological barriers to a gender balanced labor market, 2015 
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1.5.1  Läroplansteori 

Englund menar att utbildningssystemet påverkas av samhällets ekonomiska och tekniska utveckling, 

samt att det även reproducerar den sociala struktur som återfinns i samhället. Vidare drar han ett 

likamedstecken mellan läroplan och den dominerande rådande ideologin i ett samhälle.
46

 Att 

läroplanerna förändras är ett tecken på att utbildningspolitiken och den rådande ideologin i samhället 

förändrats.
47

 

För att periodisera upp utbildningshistorien och läroplanshistoriken har Englund analyserat 

samhällsorienteringens innehåll ur ett medborgarfostransperspektiv. Det han kommer fram till är att 

olika utbildningskonceptioner dominerar olika tidsperioder. De olika konceptionernas principer ligger 

till grund för skolans samhälleliga funktion, vad skolan vill att eleverna ska få med sig som 

samhällsmedborgare. Englund identifierar tre olika utbildningskonceptioner; den patriarkaliska, den 

vetenskapligt– rationella och den demokratiska. De olika konceptionerna baseras på olika ideologier om 

utbildning. Det som binder samman dem är målsättningen om social integration och social ordning, 

utifrån respektive ideologi.
48

 Det påvisar också den plats och funktion som utbildningssystemet har i 

demokratin.
49

Men även den medborgerliga och politiska utbildningen som helhet.
50

 Mitt 

undersökningsområde faller inom den vetenskapligt- rationella utbildningskonceptionen och den 

demokratiska utbildningskonceptionen, jag kommer därför bara kort återge vad som speglade den första. 

Den patriarkala utbildningskonceptionen återfinns från slutet av 1800 – talet fram till 1927 års 

skolreform.
51

 Den syftade till att förändra utbildningsvillkoren för fler människor, fokus låg på en 

fullständig folkskola, där en lägsta utbildningsnivå skulle finnas som krav. Kyrkans påverkan på skolan 

skulle tas bort och den medborgerliga fostran, i form av krav på innehåll, blev även det en punkt man 

arbetade utifrån. Slutligen ville man att folkskolan skulle fungera som en grundskola med möjlighet till 

att bygga på den med andra skolformer.
52

 

Den vetenskapligt rationella utbildningen sker från andra världskrigets slut fram till 1962 års skolreform, 

men återfinns även i Lgr 69.
53

 Nu blev demokratifrågan viktig och utbildningsväsendets roll som garant 

för demokratins överlevnad, genom att fostra demokratiska medborgare blev aktuell. 

Samhällskunskapen blev ett eget ämne. Vetenskapen fick en allt viktigare roll då den demokratiska 

utbildningen skulle vila på vetenskaplig grund. Detta leder till att det kommer krav på skolans innehåll 

                                                             
46 Englund, T, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, s.249-250, 2005 
47 Ibid. s. 250, 2005  
48 Ibid. s. 250-251, 2005 
49 Ibid. s. 307, 2005 
50 Ibid. s. 252, 2005 
51 Ibid. s. 253, 2005 
52 Ibid. s. 258, 2005 
53 Ibid. s. 253, 2005 
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och arbetssätt. Vetenskapen blev en självklar problemlösare.
54

 Under denna konceptionsperiod ses 

demokratin som en sorts överideologi och utvecklas av en snabb ekonomisk tillväxt med marknaden i 

centrum.
55

 Skolans fokus på att utbilda samhällsmedborgare blev mer individ inriktad. Medborgarna 

skulle inte bara bygga upp demokratin, utan skulle nu vara en arbetskraftresurs i arbetet med att bygga 

upp välfärdssamhället.
56

 Skolan blev under perioden en nioårig grundskola där vetenskap och teknik 

utgjorde drivkrafterna.
57

  

Kritiken mot den tidigare utbildningskonceptionen leder fram till 1969 års läroplan Lgr 69, skolan skulle 

nu även vara en politisk kraft i samhället. Enligt Englund var den nya läroplanen både motsägelsefull 

och förvirrande. Kritiken mot läroplanen leder till en SIA– utredning (skolans inre arbete), som betonar 

skolans jämlikhetskapande funktion. Skolans roll i fostrandet av demokratiska medborgare blev viktigt 

samt demokratiska samhällssynen och människosynen.
58

  

I LOVUX IV 1976 (LO:s arbetsgrupp för vuxenutbildning) framkommer det att 

utbildningsinstitutionerna i samhället inte uppfyllde de krav och behov som arbetet mot ekonomisk 

demokrati och ett klasslöst samhälle ställde.  Målet blev att försöka lokalisera vad som upprätthöll och 

förstärkte dessa klassklyftor. Ungdomsskolan kritiserades även den, och man menade att det skett ett 

misslyckande med att eleverna inte fick grundläggande kunskaper och färdigheter. Sociala grupper slogs 

ut och skolans grundkonstruktion sades bidra till att bevara klassamhället.
59

 

Den demokratiska utbildningskonceptionen växte fram i slutet av 1960– talet och pågår än idag.
60

 I 

slutet av 1960– talet fram till 1976 togs nya riktlinjer fram som skulle förbereda eleverna till ett aktivt 

deltagande i samhällslivet. Detta gjorde den tidigare vetenskapliga konceptionen inaktuell. De stora 

fackliga organisationerna i Sverige kritiserade den tidigare konceptionen som otillräcklig när det kom till 

jämlikhetssträvande. Jämlikhetsbegreppet handlade nu om frågor som makt och inflytande och senare 

även utbildningsaspekten.
61

 

Utifrån de röster som nu hörs om förändring inom utbildningsväsendet, läggs förslag på en ny läroplan 

Lgr 80. I den nya läroplanen lämnas skolans övergripande mål och skolans ämnesinnehåll oförändrat. 

Skolorna utvecklade dock lokala skolideologier som fanns nedskrivna i en lokal arbetsplan.
62

 

Demokratins fostrarroll blir av vikt och skolan ska stärka den demokratiska samhälls- och 

                                                             
54 Englund, T, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, s. 262-263, 2005 
55 Ibid. s. 315, 2005 
56 Ibid. s. 265, 2005 
57 Ibid. s. 267, 2005 
58 Ibid. s .272, 2005 
59 Ibid. s. 267-269, 2005 
60 Ibid. s. 253, 2005 
61 Ibid. s. 267-268. 2005 
62 Ibid. .s. 267-277, 2005 
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människosynen, i frågor om demokratin ska man inte längre vara neutral utan istället ta ställning för den. 

Det som också är nytt är att ämnen som svenska, matte och samhällskunskap har en ämnessyn utvecklats 

som är kopplad till skolans övergripande mål.
63

 

 

1.5.2  Genusteori 

Yvonne Hirdman menar att genus är något som är viktigt att ha en förståelse om, då det genomsyrar allt 

runt omkring oss. Manligt/kvinnligt finns i platser, politik, mat, arbete och är alla överförda 

tankeskapelser.
64

 Författaren använder historien för att påvisa mönstren i hur likartat man tänk kring 

kön/kvinnor. För att påvisa detta använder sig Hirdman av tre stereotyper när det kommer till kvinnor. 

På det sätt fås en förståelse för genuskonstruerandet, det som är föränderligt och likartat förtydligas.
65

 

Hirdman beskriver genuskontraktet som en kulturell, nedärvd och styrd överenskommelse mellan könen, 

det handlar om förpliktelser, skyldigheter och rättigheter. Båda könen är låsta av vissa tvång som 

tillkommit genom strukturer.
66

 Vidare beskriver hon vikten av att se den orörlighet som funnits i 

genuskontraktet genom historien, som påverkat och präglat könens villkor, eftersom man på detta sätt 

kan se förändringar. Det typiska genuskontraktet markerar könens differentierade förutsättningar vilket i 

sin tur leder till olika förutsättningar för sina levnadsvillkor. Möjligheterna och begränsningarna är 

tydligt åtskilda mellan könen.
67

  

Hirdman beskriver även den naturliga ordningen där det stereotypa genuskontraktet skapar den grund för 

genusbunden rationalitet som vidare upprepas, lärs in och sedan bekräftas genom att ordningen om och 

om igen upprepas.
68

 

Författaren beskriver i sin bok hur kontinuitet och förändringen skett i Sverige, jag återger de viktigaste, 

eftersom det är viktigt att se och ha en inblick i vad som förändrats, eller inte, och på viket sätt. 

Genusordningen i Sverige blev mer framträdande i Sverige i slutet på 1800 – talet, kampen för 

jämställdhet blev en fråga som fick allt mer plats i svensk politik under början av 1900 – talets 

industrialisering i Sverige. 1921 blir året då kvinnor blir betrodda att på egen hand avlägga sin röst till 

riksdagsvalet. Genusordningen blir en allt hetare potatis, och samtidigt som rösterna höjs och kvinnorna 

ska integreras som samhällsmedborgare, knuffas de undan inom olika föreningar och politiken, en 

                                                             
63 Englund, T, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, s.278, 2005 
64 Hirdman, Y, Genus – det stabilas föränderliga form, s. 24, 2001 
65 Ibid. s. 26, 2001 
66 Ibid. s. 84, 2001 
67 Ibid. s. 88, 2001 
68 Ibid. s. 94, 2001 
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integrerad segregering.
69

 För att det ska bli relevant för min undersökning hoppar jag fram till 

efterkrigstiden och genusordningen. Andra världskriget slut innebar för Sveriges del att ekonomin gick 

på högvarv och behovet av arbetskraft ökade. Kvinnor som arbetade ökade markant och 

”kvinnolönernas” orimlighet började ifrågasättas. Värdet av demokratin var i hela världen, också i 

Sverige, viktigt för staten. Allas lika värde och likvärdighet i skolan blev tydlig då grundskolan blir nio– 

årig. Sverige ansåg sig vara ett land där allt var ”färdigt”, frågor gällande genusordningen förbisågs. 

1960– och 1970 talet kom att innebära krav från kvinnor om lika lön, särbeskattning, barnomsorg och 

social service.
70

 

Kvinnornas intågande på arbetsmarknaden och dess tillhörande krav på lika löner och villkor blev en 

fråga som politikerna tog till sig, både till höger och vänster. När 1970– talets andravågens feminister 

kommer ligger tonvikten på det patriarkala förtrycket och frigörelse från det stereotypiska kontraktet. 

Det handlade om relationen mellan könen, sexuellt och som föräldrar. I Sverige sker reformer om 

särbeskattning, daghemsutbyggnad. Föräldraförsäkringen införs, fri abort och ny skilsmässolag likaså. 

Staten får ett större ansvar för det tidigare ”hemarbetet” och genusfrågorna hamnar under socialpolitik.
71

 

1979 kommer en jämställdhetslag och ansvaret för jämställdhet hamnade hos politikerna. Den offentliga 

sektorn byggs ut och skapar både arbete och barnomsorg – för kvinnor. Den offentliga sektorn i Sverige 

byggs upp mellan 1960– fram till 1990– talet. Här är deltiden mer vanlig än ovanlig, vilket i sin tur leder 

till ett beroende av mannen, genuskontraktet som fanns fram till den första halvan av 1900– talet levde 

på så vis kvar.
72

 

Förändring och kontinuitet när det kommer till genuskontraktet inom utbildningsväsendet över tid är det 

underökningen syftar att ta reda på, därför är Hirdmans bok ovärderlig. Hon förklarar genuskontraktet på 

ett genomgripande sätt med paralleller som gör, den ibland så komplicerade frågan, enkel.  

 

1.5.3  Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

När det kommer till läroplansteorin beskriver Englund tre olika utbildningskonceptioner som återspeglar 

skolans samhälleliga funktion och på vilket sätt eleverna ska utbildas för att passa in och kunna verka i 

samhället. Den patriarkala utbildningskonceptionen var aktuell perioden innan min undersökning startar. 

Fokus ligger på den vetenskapligt- rationella utbildningskonceptionen och den demokratiska 

utbildningskonceptionen. Dessa blir av vikt för att undersöka demokratins betydelse för de läroplaner jag 

                                                             
69 Hirdman, Y, Genus – det stabilas föränderliga form, s. 132-133, 2001 
70 Ibid. s. 158-159, 2001 
71 Ibid. s. 167-169, 2001 
72 Ibid. s. 176-177, 2001 
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använt mig av, men även vad som påverkat de olika konceptionerna, exempelvis, ekonomi, teknik, 

politik. Detta återspeglas i samhällets struktur och därmed hur man ser på genus, jämställdhet. 

Demokratins förstärkta position i Sverige blir en grund för de framväxande kvinnorörelser, feminism 

och krav på jämställdhet som sker i landet vid tiden för min undersökning.   

Hirdman menar att det är utifrån vår plats i den naturliga genusordningen som vi lever våra liv. Kvinna 

eller man är något som vi själva tillskriver oss, och som reproduceras i den samtida strukturen. Manligt 

och kvinnligt återfinns överallt i vår värld.  Detta leder i sin tur till stor ojämlikhet världen över. 

Genuskontraktet är den överenskommelse som finns mellan könen och som uppkommit genom 

strukturer. Genuskontraktet påvisar vilka skyldigheter, förpliktelser och rättigheter som finns män och 

kvinnor emellan. Detta har påverkat möjligheterna och förutsättningarna för könen och har under lång 

tid enligt Hirdman varit orörlig. Här finns en tydlig åtskillnad mellan könen. Den naturliga ordningen är 

en förutsättning för att genuskontraktet lärs in, upprepas och bekräftas genom upprepning. 

När de demokratiska värderingarna får fäste i Sverige, och man på allvar förstår vikten av allas lika 

värde, börjar också kvinnorna ta plats. Rörelser startar och växer och den naturliga genusordningen 

ifrågasätts och så även genuskontraktet. Strukturen i samhället förändras också under samma period och 

man ser ett ökat behov av arbetskraft.  

Sökord i min undersökning har varit demokrati, kön, könsroller, äktenskap, hemarbete, 

kvinnligt/manligt, flickor/pojkar, uppfostran, rörelser, rättigheter. Dessa kan kopplas till de båda 

teorierna jag använt mig av läroplansteori och genusteori. 

Det är med utgångspunkt i dessa teorier och begrepp som jag undersöker läroplaner och läroböcker för 

att belysa hur samhällskunskapsämnet behandlat genusfrågor under perioden 1969-2010  

 

1.6  Metod, källor och källkritik 

I Kapitlet kommer val av metod förklaras, vad jag sökt efter och hur har detta analyserats, samt urvalet 

källor jag använt mig av utifrån ett källkritiskt perspektiv. 

 

1.6.1  Metod 

Metoden kommer att var undersökning över tid, eftersom jag vill se om det förekommer kontinuitet eller 

förändring när det kommer till genusfrågor i samhällskunskapen på högstadiet. I följande kapitel 
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kommer jag redogöra för samhällskunskapens framställning när det kommer till genusfrågor på 

högstadiet utifrån valda ämnesplaner- samhällskunskap. Jag kommer redovisa dem årsvis med start 

1969, 1980, 1994. Eftersom läroplanernas utformning skiljer sig, blir det huvuddelarna jag kommer 

redovisa, samt kompletterande anvisningar om detta finns. Delarna från läroplanerna som jag valt ut är 

material som kan analyseras ur ett genusperspektiv (genus, genusordning, genuskontrakt), eftersom det 

kan ge svar på mina forskningsfrågor. 

Undersökningen utgår från Läroplanen för grundskola 1969 (Lgr 69), Läroplanen för grundskola 1980 

(Lgr 80), Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94), fokus kommer ligga på att jämföra de 

olika kursplanerna för samhällskunskapen när det kommer till hur skolan behandlar genusfrågor, den 

naturliga ordningen, och det genuskontrakt som finns i samhället som bygger på genusordningen.  

Genom att undersöka samhällskunskapsämnet kommer jag kunna se på hur genusordningen såg ut, 

genuskontraktet och hur genus framställdes under perioden. Jag kommer söka efter huruvida genus 

förekommer när läroplanerna och läroböckerna beskriver de demokratiska värderingarna. Men jag 

kommer även titta efter spår av genuskontraktet, finns mäns och kvinnors skyldigheter och rättigheter 

gentemot varandra beskrivna och om den naturliga ordningen förekommer i form av att män och kvinnor 

lyfts fram med tillskrivna attribut. Kan man kan se skillnader och/eller likheter i de olika kursplanerna 

och finns det något som särskiljer när de behandlar ämnet. Inom vilka områden av kursplanen behandlas 

dessa frågor, vilken tyngd får de? 

I min undersökning kommer jag dels utgå från det Englund med fler beskrivit i forskningsläget (1.4.3) 

angående demokratins betydelse för utbildningsväsendet och speciellt då samhällskunskapen. Englunds 

utbildningskonceptioner används för att få en förståelse för hur läroplanerna förändrats. Det är bland 

annat i ämnet som frågor om jämställdhet och alla människors lika rätt tas upp. Genom att undersöka 

vilken vikt man lägger vid genusfrågor i de olika kursplanerna i samhällskunskap för Lgr 69, Lgr 80 och 

Lpo 94 är min förhoppning att kunna vad som kan förklara kontinuitet och förändring. Här kommer jag 

även kunna se hur genusfrågor behandlas i samhällskunskapen och om synen på genus förändras under 

undersökningsperioden. Resultatet redovisas utifrån de tolkningar jag gjort genom att koppla min empiri 

till mina teoretiska utgångspunkter för att besvara forskningsfrågorna. 

Lärobokens användningsområde i undervisningen är att erbjuda ett innehåll där man kan finna detaljer 

och göra de områden man behandlar i undervisningen begriplig, och man ges en helhetsbild. Läroboken 

är en av många variationer av hur ett undervisningsområde kan gestaltas, här är lärarens urval viktigt.
73

 

Hur mycket utav lärobokens innehåll eleven ska ta del av är upp till läraren att avgöra.
74

 En pedagogisk 

                                                             
73 Selander, S, Lärobokskunskap, s. 11, 1988 
74 Läromedelförfattarnas Förening, Lärobok om läroböcker, s. 11, 1991 
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text som finns i läroböcker består av ett återskapande och reproducerande av befintlig kunskap. För att 

kunna göra detta görs ett urval och en avgränsning av innehållet, texten struktureras utifrån exempelvis 

nivå, förklaringar görs. Texten ska kunna prövas och kontrolleras så läraren vet vilken kunskap de tagit 

till sig. I den pedagogiska texten återfinns både kunskap och moral. Den är även producerad för en 

bestämd institutionaliserad användning.
75

 

När det kommer till läromedel vill jag göra en undersökning över tid, genom att se hur kursplanerna för 

samhällskunskapen tolkats och framställts av författarna till läromedlen, utgångspunkten kommer vara 

den empiri jag fått fram då jag undersökt kursplanerna för samhällskunskapen. Även här kommer 

kontinuitet och förändring vara i fokus.  Jag har använt mig av några av Englunds frågor han använder 

sig av när han undersöker läromedel. Vilken verklighetsbild förmedlas, finns det några explicita eller 

implicita normativa ståndpunkter, legitimeras den rådande sociala ordningen eller ifrågasätts den sociala 

ordningen, allt tolkas utifrån genus, genusordningen och genuskontraktet.   

Genom att dela upp min undersökning i olika områden (kursplaner – läromedel) kommer jag få ett 

bredare perspektiv på huruvida man kan urskönja kontinuitet och förändring, om kursplaner och 

läromedel överensstämmer samt, vad det är som gjort att man valt att anta en ny läroplan och i så fall 

vad har ändrats när det kommer till genusfrågor. 

Sökord i min undersökning har varit demokrati, kön, könsroller, äktenskap, hemarbete, 

kvinnligt/manligt, flickor/pojkar, uppfostran, rörelser, rättigheter. För mig har de fungerat som magneter 

i arbetet med att undersöka källmaterialet. Dessa kan även kopplas till de båda teorierna jag använt mig 

av i min analys. 

Ovanstående har legat till grund för min undersökning om hur kursplanerna (Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94) i 

samhällskunskap för högstadiet behandlas när det kommer till frågor som berör genuskontraktet, i vilken 

grad det bör läras ut samt hur det vidarebefordras till eleverna via läromedel. Min teoretiska 

utgångspunkt är genus, naturliga ordningen och genuskontraktet, utifrån den jag kommer att behandla 

mina insamlade information jag får från undersökningen, både från kursplanerna för samhällskunskap, 

men även från utvalda läromedel. Utifrån detta har jag sedan redovisat vad jag kunnat utläsa från mina 

källor (se. Kap 2), kursplaner först och sedan läroböcker, här följer en diskussion och analys där jag 

använt mig av den tidigare forskningen för att se vilken ny information jag kommer fram till. Slutligen 

ges en sammanfattning av mina resultat.  

 

 

                                                             
75 Selander, S, Lärobokskunskap, s. 17, 1988 
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1.6.2  Källor och källkritik 

Mina källor består av läroplaner där jag inriktat mig på kursplaner för samhällskunskap under 

grundskolans senare del (högstadiet). Undersökningen tar sitt avstamp i 1969 års läroplan och det blir 

också min första källa. Dels eftersom man nu har en likvärdig skola för alla i och med att riksdagen 

röstade för en nioårig grundskola 1960.
76

 Men även på grund av de kvinnorörelser som startar och sätter 

jämställdheten högt på listan.
77

 I Lgr 69 kan man även läsa om skolans betydelse för en ökad 

jämställdhet i familjen, arbetet och samhället.
78

  

Nästa läroplan jag kommer att undersöka är Lgr 80 påverkad av de nyliberala ideal som växer fram i 

slutet av 1970– talet. Inom politiken börjar man även diskutera frågan huruvida den offentliga sektorn 

bör utsättas för konkurrens, vilket leder fram till privatiseringen inom skolan med friskolor som följd.
79

 

Demokratiserings – och jämställdhetsarbetet ska även kunna förstås genom olika samband mellan 

konflikter av olika slag och våld och krig.
80

  

Undersökningen av läroplaner når sitt slut i och med Lpo 94, nu är privatiseringen inom skolan i full 

gång vilket leder till en konkurrens mellan skolorna. Kommunerna får efter ett beslut i riksdagen 1991 

ansvar att själva fördela sina resurser när det kommer till grundskolan och gymnasiet.
81

 Friskolorna och 

kommunaliseringen av skolorna ger en konkurrens på skolmarknaden, men leder även till en segregering 

mellan skolor när det kommer till social och etnisk bakgrund, vilket leder till en skola som inte är lika 

för alla.
82

 

De andra källorna jag har valt är läroböcker som skrivits under perioden för min undersökning. Detta har 

jag valt för att analysen ska bli övergripande. Med det sagt menar jag inte att den visar hela bilden, utan 

att man på ett bättre sätt kan generalisera svaren från källorna. Läroböckerna ger en inblick i vad 

författarna till böckerna tagit fasta på från läroplanerna, och därmed kan man se, vad som vid tiden 

lärdes ut till eleverna. Men de olika läroböckerna bör även kunna representera samhällsstrukturen vid 

tillfället.  

Två läroböcker per läroplan valdes ut, jag sökte efter större förlag för att böckerna då antagligen använts 

till fler elever. För Lgr 69 föll valet på Samhällskunskap (1980) utgiven av Natur och Kultur. Vidare 

valdes Grundskolans Samhällskunskap (1970), utgiven av Läromedelsförlagen. Här skulle man ha 

möjlighet att kritisera urvalet av en bok utgiven samma år som den nya läroplanen blir verklighet, dock 

                                                             
76 Larsson, E, Westberg, J (red.), Utbildningshistoria, s. 124, 2015 
77 Ibid. s. 47, 2015 
78 Ibid. s. 125, 2015 
79 Ibid. s. 47-48, 2015 
80 Ibid. s. 126, 2015 
81 Ibid. s. 127, 2015 
82 Ibid. s. 128, 2015 
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så startar arbetet med läroböcker många år innan utgivningsdatum, därför föll urvalet på denna lärobok. 

Grundskolans Samhällskunskap ges ut året efter Lgr 69 blir verklighet, men innehåller information där 

det står att Lgr 69 ligger till grund för läroboken. 

För Lgr 80 föll valet återigen på en lärobok från Natur och Kultur Samhälle idag (1984) och en serie av 

böcker för högstadiet, utgivet av Esselte Studium, SAMS som innefattar alla So- ämnen, men som är 

enkelt uppdelade i områden, där samhällskunskapen återfinns. Lärobokssamlingen är utgiven mellan 

åren 1987-1989.  

Till sista läroplanen jag använt i min undersökning, återfinns läroböckerna Samhälle idag utgiven av 

Natur och Kultur (2003) och Samhällskunskap utgiven av Gleerups (2004). Tanken var att samma 

utgivningsförlag skulle gett ut samtliga böcker, men detta var inte möjligt. Tydligast förändring bör 

kunna ses i böckerna utgivna av Natur och kultur. 

Mina källor är material som kan anses vara pålitliga. När det handlar om ämnesplanerna är de framtagna 

av skolöverstyrelsen och skolverket. Bakom varje ny läroplan (där kursplanen ingår) finns utredningar 

gjorda för att se till att de speglar sin samtid och korrekt utformade. Eventuella fel rättas till genom 

revidering. När en ny lärobok ska skrivas behöver författaren ta många saker i beaktning, eftersom en 

skolbok beräknas ta cirka 4 år från star till att den kan börja användas i skolan, här kan det röra sig om 

frågor som aktuell läroplan, värderingar, ekonomi.
83

 

De utvalda läromedlen jag använt mig av i min undersökning är godkända som läromedel för högstadiet, 

däremot kan omfattningen av innehållet i de olika delarna från ämnesplanen variera. Här är det författare 

som ska omvandla innehållet i de olika ämnesplanerna till underlag för undervisning. Ett scenario skulle 

kunna vara att läroplanen inte överensstämmer med läromedlen. Författaren har gjort sina egna 

tolkningar av läroplanen och väljer att inte lyfta fram genusfrågor.   

Undersökningen ser bara till de data man kan inhämta från det källmaterial som ligger till grund för min 

undersökning.  
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1.7  Centrala begrepp 

Ideologi, syftar i det här fallet till politisk ideologi, som är olika föreställning om samhället som utgör 

den grund för hur man ser på världen.
84

 

Läroplan är en politisk överenskommelse som leder fram till ett utbildningspolitiskt dokument där krav 

finns på att bidra till samhörighet som är grundad av saklighet och påverkad av konflikter mellan sociala 

krafter.
85

 

Genus kommer latinet och betyder bland annat, slag och kön. Hirdman använder ordet genus för att tala 

om hur man talat om kön. Men även som begrepp för att förstå att genus rör vid allt, när det kommer till 

man/kvinna som finns i världen exempelvis politik, mat och arbete.
86

 

Patriarkat har idag fått betydelsen mansvälde. Män sitter på de viktigaste plasterna i alla delar av 

samhället.
87

 

Förändring användas av mig för att se om det kommit att bli någon skillnad av hur 

samhällskunskapsämnet behandlat genusfrågor från Lgr 69 – Lpo 94. 

Kontinuitet innebär ett obrutet sammanhang över tid eller rum.
88

 För undersökningens del syftar detta till 

att svara på om synen på genus är densamma över tiden för min undersökning. 

 

1.8  Disposition  

I inledningskapitlet (1.) beskriver jag varför jag är intresserad av att undersöka hur genus framställs i Lgr 

69, Lgr 80 och Lp 94. Detta leder fram till mitt syfte med uppsatsen och forskningsfrågorna (1.2) som 

jag ställer till mina källor. Vidare beskriver jag avgränsningar (1.3) jag gjort, följt av den tidigare 

forskningen (1.4) inom området. Här har jag valt att dela upp den tidigare forskningen i tre underkapitel; 

utbildningshistoria (1.4.1), samhällskunskapens historia (1.4.2) och genusteoretisk historia (1.4.3), alla 

tre delarna är väsentliga eftersom de berör mitt undersökningsområde. Kopplat till den tidigare 

forskningen återfinns i följande kapitel de teoretiska utgångspunkterna (1.5) för min undersökning är 

läroplansteori (1.5.1) och genusteori (1.5.2), det är utifrån dessa jag analyserat den information jag fått 

fram från mina källor. I metod, källor och källkritik (1.6) behandlar jag dessa separat i två underkapitel 

                                                             
84 Englund, T, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, s. 173, 2005 
85 Ibid. s. 12, 2005 
86 Hirdman, Y, Genus – den stabilas föränderliga former, s. 11, 16, 2001 
87 Nationalencyklopedin, patriarkat, 2019-03-14 
88 Nationalencyklopedin, kontinuitet, 2019-03-14 
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(1.6.1 och 1.6.2). Några begrepp förklaras i nästkommande kapitel (1.7) för att de ska förstås rätt utifrån 

uppsatsen.  

Kapitel två består av ett underkapitel där jag först återger skolans historia (2.1) eftersom det ger en 

samlad bild av vad som händer inom utbildningsväsendet. Sedan följer undersökningen av läroplanerna 

(2.2) i kronologisk ordning, där jag börjar med Lgr 69, sedan följer Lgr 80 och avslutas med Lpo 94. Jag 

kommer sedan undersöka de utvalda läroböcker i samhällskunskap (2.3) som varit aktuella under 

tidsperioden för min undersökning. 

Kapitel tre utgörs av en diskussion av de tre läroplanerna utifrån den tidigare forskningen som är av vikt 

för undersökningen. Uppsatsen sammanfattas i kapitel fyra 
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2. UNDERSÖKNING     

2.1  Skolans historia 

Innan folkskolereformen i mitten på 1800 talet kom utbildningen att präglas av kyrkan och dess 

lutherska ortodoxa lära. Man menade att Gud skulle upplevas genom de bibliska texterna och 

psalmboken. Uppgiften att lära hushållets medlemmar läsa vilade på familjefadern. Hushållens 

medlemmar skulle lära sig innebörden av texterna och även det ideal i form av hustavlan, som vid den 

här tiden visade hur de olika delarna av samhället var sammankopplade.
89

 1842 infördes folkskolan 

vilket leder till att utbildningen av skriv och läskunnigheten i Sverige ökar. Folkskolan som institution 

skedde på initiativ av staten och låg till en början på socknen ansvar där prästen i socknen var chef för 

skolan i form av ordförande i skolstyrelsen.
90

  

1919 står det skolsystemet klart. De förändringar som växt fram till resultatet är att kyrkan får allt 

mindre inflytande. Skolan bör en plats för alla barn, inte bara bönder och arbetares. Bildningen kom att 

ligga på skolan, och staten lade stort fokus på medborgaren. Skolan som växer fram under 1900 talet blir 

mer likvärdig, då folkskolan blir en skola som barn från många samhällsklasser går på. Under andra 

världskriget och de föregående årens ekonomiska kris präglas skolan av karaktärsfostrande, återigen var 

en enad nation och offerviljan för densamma.
91

  

Med krigets avslut blev demokratin ett viktigt inslag, likaså fick teknik och ekonomisk utveckling 

betydelse för skolan. Sveriges förvandling mot en välfärdsstat blev tydlig och skolan skulle nu arbeta för 

en likvärdig skola för alla. Svensk skola var i behov av en reform, 1962, efter många års arbete, tas ett 

beslut om en ny grundskola i Sverige. Skolan förlängs, ämnesinnehåll ändras och samhällskunskapen 

blir ett nytt ämne - ett medborgarfostrande ämne.
92

   

Den nya skolan i Sverige stötte på problem med bristande disciplin och oro i klassrummen, skolan 

behövde bli mer engagerad. Förändringar av Lgr 62 ledde fram till Lgr 69. Högstadiet blir mer teoretiskt 

inriktat och ska verka för ökad jämställdhet både i skolan, arbetslivet och i hemmen, även könsrollerna 

ska upp till debatt och ifrågasättande.
93

  

                                                             
89 Florin, C, Från folkskola till grundskola 1842-1962, sid 1, 2014 
90 Ibid, sid 2 
91 Ibid, sid. 11 
92 Ibid, sid. 11-12 
93 Larsson, E, Utbildningshistoria, s. 125, 2015 



23 
 

Lgr 80 betonar att det finns samband mellan mänskliga, sociala och nationella konflikter och våld och 

krig. Skolan tar ett första steg mot den decentralisering som kom på 1990- talet, där ansvaret lades på 

kommunerna. Det ökade ansvaret leder fram till Lpo 94
94

, en läroplan med helt ny struktur, där bara mål 

att sträva efter och mål som skolan hade ett ansvar att all elever nådde. Decentraliseringen av skolan 

löses olika bra av kommunerna vilket leder till att skolan blev en av huvudfrågorna i valen 2006 och 

2010 och 2011 kommer en ny läroplan. 

 

2.2  Läroplaner 1969-2010 

I följande underkapitel kommer jag redovisa min undersökning av läroplanerna i kronologisk ordning 

med start i 1969 års läroplan, Lgr 69. Därefter följer Lgr 80 och avslutningsvis Lpo94, som är aktuell 

fram till år 2010.  

2.2.1  Läroplan för grundskolan 1969 - Lgr69 

Informationen från Lgr 69 är hämtad från läroplanens allmänna del, där jag hittar riktlinjer för 

undervisningen. I del två står det beskrivit kompletterande anvisningar om undervisningen i enskilda 

orienteringsämnen (religionskunskap, historia, geografi, samhällskunskap, biologi, kemi och fysik). 

I 1969 års läroplan är ämnesplanerna uppbyggda genom att beskriva mål för ämnet. Huvudmoment 

beskriver de delar som bör ingå i undervisningen, indelat för mellanstadiet respektive högstadiet. I 

anvisningar och kommentarer ges en anvisning om lärostoff, här påpekas dock att det varken är möjligt 

eller meningsfullt att ge en komplett bild av samhället och dess alla delar och innehåll. Slutligen 

kommer arbetssätt och läromedel, en genomgång av olika sätt man som lärare kan arbeta med de olika 

delarna i samhällskunskap och förslag på hur de ska behandlas.
95

 

Målen för samhällskunskapen beskrivs:  

Undervisningen skall för eleverna söka levandegöra de grundläggande idéerna i vår demokratiska livssyn och 

stimulera dem till egna insatser i samhällslivet och till engagemang för gemensamma problem.
96
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Här kan man se att utbildningen i Sverige är påverkad av den vetenskaplig- rationella konceptionen som 

beskriv av Englund, den bygger på en demokratisk överideologi som har sin grund i den ekonomiska 

tillväxt som sker i Sverige.
97

  

Huvudmoment när det kommer till genusordningen finns att hitta i andra punkten: 

Arbetsliv, yrken och utbildning. Fackliga organisationer. Könsrollsfrågan.
98

 

En utveckling av demokratin under tidsperioden är att könrollsfrågan på allvar börjar diskuteras. 

Hirdman beskriver att genuskontraktet har varit oföränderligt under många år och påverkats av den 

struktur som råder i samhället.
99

  

Lärostoff. När det kommer till genusordningen kommer det till viss del fram när demokratin behandlas:  

Undervisningen i samhällskunskap skall för eleverna söka levandegöra de grundläggande idéerna i vår 

demokratiska livssyn och stimulera dem till egna insatser i samhällslivet och till engagemang för gemensamma 

problem. Detta ska ske genom att eleverna i den dagliga samvaron får uppleva klassen och skolan som en 

gemenskap med olika arbets- och samlevnadsformer (…) Dessa grundläggande idéer kan också levandegöras 

genom elevernas aktiva arbete med sådant stoff som konkretiserar olika samlevnadsfrågor och som vid 

behandlingen inbjuder till arbetsformer som ger eleverna socialt värdefulla attityder. Förmåga att leva samman i 

grupper, vilja till samarbete, förståelse och respekt för normer, hänsyn till andra, känsla för det gemensamt ägda 

eller anförtrodda och självständigt ställningstagande är centrala mål för denna undervisning.
100

 

 

Det svenska samhället under perioden var starkt påverkad av de två världskrig som kommit att dominera 

första halvan av 1900 – talet, demokrati blev ett ledord i landet och så även i skolan. Englund beskriver 

hur samhällskunskapen växer fram som ämne och skolan skall nu fostra demokratiska medborgare, 

skolans roll som demokratifostrare blev än tydligare när skolan blir nio årig och skall vara en skola för 

alla.
101

  

Arbetssätt och läromedel:  

Eleverna bör tillägna sig samhällskunskap genom aktivt arbete med inriktning på företeelser, förhållanden och 

problem i samhället samt på olika sätt att lösa angelägna samhällsfrågor.
102
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I del två av läroplanen finns kompletterande anvisningar om undervisningen i enskilda 

orienteringsämnen. När det kommer till lärostoff finns här beskrivet att information om studievägar efter 

grundskolan ska ingå i undervisningen. Denna studieorientering ska samverka med studie - och 

yrkesorienteringen.
103

 Vidare beskrivs att:  

(…) som en naturlig del av studieorienteringen bör eleverna få orientera sig om arbetsliv, yrken och utbildning 

samt om fackliga organisationer och om könsrollsfrågan.
104

 

 

Skolöverstyrelsen (SÖ) kommenterar att praktisk yrkesorientering är av vikt, samt kontakter med 

arbetslivet och att dessa områden lämpligen bör behandlas.
105

  

Mycket utav genusfrågorna som behandlas i Lgr 69 kan kopplas till arbetsmarknaden. Det kan förklaras 

av den yrkesorientering som fanns i skolans uppgifter och låg under samhällskunskapen som en 

omfattande del.
106

 Sverige som inte deltagit i något krig var relativt förskonade från den ekonomiska kris 

som drabbat övriga delar av Europa. Här gick ekonomin på högvarv, produktionen krävde en ökad 

arbetskraft vilket kom att leda till fler kvinnor på arbetsmarknaden. Enligt Hirdman leder det i sin tur till 

att det sker en förändring i strukturen som kom att påverka samhället, även skolan. Sverige ansågs vara 

ett land där allt var färdigt, trots att det förekom ojämlikhet mellan könen på arbetsmarknaden, i hemmet 

och fritiden. Kvinnoorganisationer och rörelser startar för att uppmärksamma och utjämna 

orättvisorna.
107

  

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt frågan om jämställdhet mellan könen på arbetsmarknaden. Orsakerna till 

och konsekvenserna av skillnader mellan män och kvinnor i position, löner och arbetsuppgifter bör analyseras och 

diskuteras. Den politiska och fackliga debatten i könsrollsfrågan bör redovisas.
108

 

 

Under 1960- och 1970 talet kommer krav från kvinnor om lika lön, särbeskattning och barnomsorg.
109

 

Ojämlikheten som råder på arbetsplatserna blir en het facklig fråga. Krav på förändringar förs och detta 

påverkar även skolan, vilket man kan se i Lgr 69, som behandlar genus i många delar av 

samhällskunskapsämnet. Den växande arbetsmarknaden för i sin tur med sig större arbetarrörelser där de 

fackliga organisationerna fick allt större maktresurser. Både SAP och LO kritiserade de 
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jämlikhetssträvande som tidigare gjorts som otillräckliga och kommer med förslag till 

utbildningspolitiken.
110

 

Nästa del i Lgr 69 II, behandlar psykologiska frågor som rör individen och gruppen. Här menar SÖ att 

dessa frågor ska behandlas under hela högstadiet. Utgångspunkten är individen i olika grupper som 

familjen och gänget och att erfarenheter ska ses i ett större perspektiv.
111

  

Olika typer av familjer och traditionella och nyare uppfattningar om könsroller bör tas upp. Sambandet mellan 

jämställdhet mellan könen i hemmet och jämställdhet på arbetsmarknaden och samhällslivet bör klargöras. 

Eleverna bör på olika sätt bli medvetna om den påverkan att anpassa sig till traditionella könsroller, som de utsätts 

för i samhället utanför skolan t ex genom attityderna hos många vuxna och genom massmedia. Reklamens 

framställning av könsrollerna bör analyseras och diskuteras. 

 

Hirdman beskriver hur jämställdhetsfrågan i slutet av 1960– talet inte bara blir kopplad till 

arbetsmarknaden utan även till hemmet. Relationen mellan honom och henne och rollen som förälder - 

mamma och pappa lyfts. 1968 överlämnas en rapport om den svenska kvinnans ställning till FN. Här 

kunde läsas att den föreställning som finns i samhället, att kvinnor ska försörjas genom äktenskap måste 

motarbetas, det sågs som ett hinder för kvinnans ekonomiska självständighet och hindrade henne till en 

jämlik konkurrens på arbetsmarknaden. Även LO-SAP:s grupp för jämlikhetsfrågor uttalar sig året därpå 

där man menar att tvåförsörjarfamiljen ska vara norm när man planerar långsiktiga förändringar inom 

socialförsäkringen.
112

 

Innehållet som rör det svenska samhällets politiska liv gör kopplingar till massmedia och riksdag där 

läraren kan finna underlag eftersom de ofta berör kontroversiella frågor t ex:
113

  

(…) orsaker till och konsekvenser av brister i jämlikhet mellan olika grupper och hur dessa problem aktualiseras i 

politiken.
114

 

 

Man kan skönja en tydlig koppling till den debatt som förelegat Lgr 69 och den förändring i samhället 

som skett när kvinnor allt mer förflyttat sig från hemmet till arbetsmarknaden. Englund beskriver den 
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jämlikhetssträvan som fanns i Sverige leder fram till att skolan nu ska verka som politisk kraft när ett 

bättre Sverige skulle byggas.
115

  

Angående frågor som rör kärlek och sexualitet bör även detta tas upp till diskussion och ett 

ämnesöverskridande samarbete med hemkunskap, religionskunskap och biologi borde ske.
116

  Detta 

finns närmare beskrivet när SÖ ger exempel på arbetsområden under samlade arbetsområden inom 

samhällsorienterade ämnen och religionskunskap. So3: Att vara två. Där olika delar av vad det kan 

innebära tas upp, när det kommer till könsrollskontraktet blir följande av vikt:
117

 

Olika värderingar på frågor om sexuell gemenskap utan äktenskap. Avvikande sexuella beteenden. 

Familjebildning. Äktenskap. Familjemedlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Funktionerna i familjen. 

Könsrollstänkande. Svårigheter och förändring i familjegemenskapen (…) Olika värderingar av äktenskapet.
118

 

 

I So 1 – Ung idag, hittar jag punkten könsrollsproblemet.
119

 

So 2 – Att vara människa återfinns bl.a.: 

Människans existentiella villkor: liv-död, glädje-lidande, att vara könsvarelse.
120

 

So 5. Behandlar ett avsnitt om att vårda och hjälpa, könsrollstänkande.
121

 

So 9. Handlar om folkrörelser och andra organisationer och plockar upp kvinnorörelsen.
122

 

So 10. I avsnittet: Näringar och yrken i Norden kommer återigen könsrollsfrågan upp.
123

  

So 11. Industriföretaget, återigen könsrollsfrågan. 
124

 

Ovanstående påverkar den jämlikhetsdebatt som 1969 är igång. I Lgr 69 finns en mängd olika delar som 

alla belyser jämställdhetsdebatten som förs i samhället. Strukturen i samhället påverkades av de starka 

demokratiska inslag som fanns i samhället efter andra världskriget, men även skolan som under perioden 

betonade den fostransroll med demokrati och en demokratisk samhällssyn som skulle ligga till grund för 
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de nya samhällsmedborgarna.
125

  Efter krigsperioden skedde även en ökning av arbetande kvinnor och 

förvärvsarbetande husmödrar. Behovet av arbetskraft inom exportindustrin och Sveriges goda ekonomi 

gör att antalet stiger markant och är i mitten av 1960- talet över en halv miljon. 
126

 Kvinnors förflyttning 

från hemmet till arbetsplatser påverkar också strukturen i samhället, den ändrar det som tidigare ansågs 

vara normen för genuskontraktet, men också hur det skulle vara för att den naturliga ordningen skulle stå 

fast. Kvinnans roll som moder, och den plasts hon skulle befinna sig på (hemmet) och utföra den icke 

belönande arbetsinsatsen kom nu att rubbas. Det gjorde även att reproduceringen av den naturliga 

ordningen inte fortlöpte på samma sätt som tidigare, då kvinnan själv oftast var den som stod för 

reproduceringen i sin underordnande roll.
127

  Skolan blev en plats där eleverna lärde sig att tänka utifrån 

hur det nya samhället med dess förändrade könsroller som ses, både i hemmet-och samhället. 

Diskussioner som rör kvinnor och män och deras förhållande i samhället, grupper och som individ är i 

full gång, men genuskontraktet finns fortfarande till viss del kvar. Arbetet med att belysa ojämlikheten 

fortsatte under 1970– talet och kommer till uttryck i Lgr 80.  

 

2.2.2  Läroplan för grundskolan 1980 – Lgr 80  

Det fanns en kritik mot 1969 års läroplan. Englund ser den som en motsägelsefull och produkt, ett 

resultat av olikartade strävande och synsätt. Till följd av kritiken tillsätts en SIA utredning som påpekar 

den obligatoriska skolans jämlikhetsskapande funktion. Man uttrycker även skolans aktiva fostrarroll när 

det kommer till demokrati och den demokratiska samhällsynen och människosynen.
128

 Detta leder fram 

till Lgr 80, i den nya läroplanen är utformningen sådan att samhällsorienterade ämnen har ett närmare 

samarbete med naturorienterande ämnen. I läroplanen beskrivs först mål för so ämnena och sedan dess 

huvudmoment. Här finner läsaren ett mycket mer begränsat innehåll av stoff i de olika ämnena. 

Ett första urval är gjort när man läser målen för de samhällsorienterade ämnena och ytterligare 

begränsning när det kommer till huvudmomenten.
129

 Ovanstående förändring från tidigare läroplan är att 

övergripande mål fastslogs av regeringen, medan uttolkningar av den nya läroplanen 

decentraliserades.
130

 Det fanns ett behov av lokalt ansvarstagande, undervisningen skulle anpassas efter 
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individuella behov och resursfördelningen skulle ske utifrån behov. Kommunerna fick större frihet när 

det kom till fördelningen av statsbidraget.
131

 

De samhällsorienterade ämnena har nu blivit uppdelade i fem olika delar, och bygger på att delar av den 

kunskapen de fått i lågstadiet och mellanstadiet, byggs på med ny kunskap under högstadiet. Det 

kommer därför ibland vara nödvändigt att jag påvisar vilken kunskap eleven fått med sig från tidigare 

undervisning enligt läroplanen: 

 Människan  

 Människans omgivning 

 Människans verksamhet – tidsperspektivet 

 Människans verksamhet – samhällsperspektivet 

 Människans frågor inför livet och tillvaron; religionskunskap 

Målen för de samhällsorienterade ämnena som är av vikt för min undersökning är: 

(…) Undervisningen ska ge kunskaper och förståelse för de lagar och normsystem som vårt samhälle vilar på. Den 

ska också leda till insikt om vikten av att värna de demokratiska rättigheterna och fullgöra skyldigheterna.
132

 

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna får ökad förståelse för andra människor och deras villkor som en grund 

för vilja till jämlikhet och solidaritet.
133

 

 

Genom skolans studie – och yrkesorientering och arbetslivsorientering skall eleverna tillägna sig kunskap om olika 

verksamhetsområden, arbetsmiljöer, arbetsuppgifter och yrken och om arbetets betydelse för människorna i 

samhället.
134

 

 

Enligt Englund skulle eleverna nu lära sig vara delaktiga i samhället och arbetslivet för att på bästa sätt 

värna demokratin
135

 Det sker också en hel del förändringar i samhället under 1970– talet som kom att 

påverka den nya läroplanen. Hirdman beskriver att särbeskattning och föräldraförsäkring införs, 

tillsammans med fri abort och skilsmässolag samt att daghemsplatserna ökar. Politiker, organisationer 

och fackförbund arbetar för att ta bort de hinder som bundit kvinnorna i sin könsroll. Mycket av det 
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tidigare ansvaret hamnar på staten, medan genusproblematiken hamnar under socialpolitiken.
136

  Detta 

kom att påverka den nya läroplanen och det syns kanske tydligast i hur mycket av genusfrågorna 

jämställdhet och lika villkor som hamnar under syons ansvar, där kopplingar till arbetslivet görs. Det var 

inte längre samhällskunskapslärarens ansvar utan informationen skulle nu gå genom syo-funktionärer.
137

 

Under mål och riktlinjer för studie – och yrkesorientering, finns det beskrivet att syon ska finnas som ett 

naturligt inslag i alla ämnen. Under syons syfte har jag valt ut följande del som kan kopplas till målen 

för de samhällsorienterade ämnena: 

Skolledningen har ett speciellt ansvar för att material om könsrollsfrågor tillförs skolan och för att läroplanens 

syfte i detta avseende förverkligas. Skolan bör på olika sätt stimulera eleverna att välja yrke och vuxenroll 

oberoende av traditionella könsrollsföreställningar och den bild av könsrollerna som massmedia ofta förser oss 

med. Skolan bör därvid också uppmärksamma de faktiska skillnader i löne– och arbetsvillkor som ännu bidrar till 

att konservera könsbundna val.
138

 

 

Den kritiskt analyserande inställningen innebär också att eleverna i samband med studiebesök, hemuppgifter och 

praktisk arbetslivsorientering ställer frågor och skaffar fram fakta, som belyser sociala relationer på arbetsplatser, 

värderingar bland olika grupper, problem såsom målsättning för verksamheten, lönerelationer, yrkes status, 

förhållandet överordnad – underordnad, könsroller etc och sedan diskuterar dessa frågor och relaterar dem till det 

egna yrkesvalet.
139

 

 

Under 1970 – talet då Lgr 69 fortfarande var aktuell kom många förändringar när det kommer till 

jämställdheten i samhället, detta återspeglas till viss del den nya läroplanen som kommer 1980 (Lgr 80). 

Enligt Hirdman blir kvinnorna allt fler på arbetsmarknaden, med ökningen kommer också nya krav på 

lika löner och villkor.
140

 1979 kom jämställdhetslagen, vilket innebär att ansvaret vilade hos politikerna. 

Man fortsätter bygga ut den offentliga sektorn, detta leder i sin tur att arbete och barnomsorg skapas för 

kvinnorna.
141

 Den offentliga sektorns främsta anställda var kvinnor, det var arbeten skapade för kvinnor, 

undersköterskor, sjuksköterskor, fluortanter, daghemspersonel och lärare. Kvinnor hamnade i en 

beroendesituation då de, även om de arbetade, ”bara” arbetade deltid och på så vis blev beroende av 

ytterligare inkomst.
142

 Vidare beskriver Hirdman att den offentliga sektorns utbyggnad, med dess 

kvinnoarbeten, var ett bra sätt för kvinnor att hitta arbete, men samtidigt förstärktes den föreställning om 
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kvinnan som den mest lämpade när det kommer till yrken där omhändertagandet och omsorg för andra 

människor är stort. Kvinnor fick gärna arbeta men staten talade tydligt om var de skulle göra detta. 

Eftersom deltiden skapade ett beroende, levde kvinnan kvar i en genuskontraktssituation.
143

 

Jag kommer redovisa information utifrån indelning av SO - ämnena där jag kan finna väsentligt innehåll 

för min undersökning. Delen som behandlar Människan innehåller huvudmoment under högstadiet som: 

Relationer till andra: Enligt vad som anges för lågstadiet och mellanstadiet. Särskild tyngdpunkt på samlevnads – 

och sexualfrågor samt könsrollsfrågor.
144

  

Det som anges för lågstadiet är bland annat under samma del könsrollsfrågor. Och för mellanstadiet, 

olika roller. Enligt Hirdman diskuteras numer även det patriarkala förtrycket och man vill inte längre ha 

en kvinnosyn som grundar sig i det stereotypiska kontraktet, där frågor som rör relationen mellan könen, 

sexuellt och som föräldrar är frågor som belyses.
145

 Vidare finner man som huvudmoment för 

högstadiet: 

Barnens rätt – de mänskliga rättigheterna: (…) Eftersatta grupper och åtgärder mot diskriminering i alla dess 

former.
146

 

 

Lgr 80 belyser vikten av medborgarfostran, man ska förstå de demokratiska rättigheterna och 

skyldigheterna.
147

 Jämför man Lgr 80 med den tidigare läroplanen Lgr 69 så lades nu ansvaret för 

förankringen av de övergripande målen och hur dessa skulle utformas på kommunen eller skolan. Detta 

ledde enligt Englund fram till att olika skolideologier formades.
148

 Lärostoffet är dock mycket mindre 

vilket kunde leda till att lärare som inte är insatta i jämställhetsfrågor, könsroller och det rådande 

genuskontraktet inte lägger det fokus som sig bör på frågorna. Olssons internationella exempel från 

läroplans- och lärarforskningen visar på att lärare utvecklade egna ämnesföreställningar, vilket ledde till 

att man prioriterade olika saker i undervisningen.
149

  Englund beskriver hur den nya läroplanen hade 

krav på att skolan och samhället inte ska framställas som konfliktlösa, eleverna ska bli medvetna om att 

det har skett en förändring och att förändring är möjlig när det kommer till att ändra rådande 

förhållanden. Skolan ska även sträva till ämnesövergripande arbetssätt när det kommer till 
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orienteringsämnena. Innehållet i samhällskunskapen ska läras i relation till begrepp och sammanhang 

som är av vikt för eleverna.
150

  

Hirdman påvisar hur de kvinnoorganisationer, politiska kvinnoförbund, föreningar som under 1950-

1970- talet arbetar för att bryta upp den naturliga ordningen och det genuskontrakt som så länge fått stå 

oemotsagt, resulterar i att man under 1970- talet genomför flera reformer som syftar till att ta bort de 

hinder som gjort att könsrollerna med dess förpliktelser levt kvar.
151

 I skolan säger ett av målen i 

samhällskunskap att eleverna ska få en förståelse för andra människor och deras olika villkor, detta ska 

verka för människors jämlikhet. Skolan ska även behandla samlevnads- och sexualfrågor där 

könsrollsfrågor ligger. Här kan man se en koppling till den diskussion som sker under 1970- talet först 

när det kommer till den naturliga ordningen och genuskontraktet. För kvinnor innebar detta lagliga 

möjligheter till jämställdhet, vilket leder till en diskussion om hur man, även i hemmet, ville nå 

jämställdhet som han och hon och som mamma och pappa.
152

 

Hirdman påvisar att strukturen förändrades i och med de reformer som skedde under 1970- talet. 

Kvinnan lönearbetade nu, men det sker genom deltidsarbete och inom ”kvinnoyrken.” Vilket leder till att 

ett beroende av männen fortfarande är aktuellt och genuskontraktet kan leva vidare.
153

 I 

samhällskunskapen får eleverna samtidigt lära sig om arbetets betydelse för människor. Kopplingarna 

mellan arbete och könsroller ligger inte på samhällskunskapen så som den tidigare gjort, utan nu är de 

syo som har hand om det.  

Här sker en förändring i den naturliga ordningen som förändras genom lagar, skolans roll är att skapa en 

förståelse för problemet och på så vis skapa förändring, skolan syftar till att utbilda morgondagens 

samhällsmedborgare. Det sedan många hundra år benfasta genuskontraktet börjar förändras och man 

talar i läroplanen om samlevnad, sex och könsroller. Här påverkar även strukturen i samhället till 

förändring och skolan likaså, reproduceringen av genuskontraktet och naturlig ordning får inte samma 

fäste, även om det fortfarande sker. 

Det som fortfarande finns kvar sedan Lgr 69 är att man fortfarande uppmärksammar genus i läroplanen, 

bara för att det skett en förändring verkar det som om man inte är nöjda. 
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152 Ibid. s. 166, 2001 
153 Ibid. s. 177, 2001 



33 
 

2.2.3  Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet 1994 – Lpo 94 

Lpo 94 är uppdelad i en allmän del där man beskriver ansvarsfördelning i skolan, riktlinjer och den 

värdegrund skolan ska arbeta utifrån. Kursplaner finns beskrivna i en egen del. Här finns 

samhällskunskapen, nu som ett eget ämne till skillnad från Lgr 80. Förändringen av innehåll kom att 

påverkas av den decentralisering som skett i utbildningsväsendet. Huvudmannaskapet är nu flyttat från 

staten till kommunerna där de lokala arbetsplanerna skulle sättas utifrån målstyrningen.
154

 I kursplanen 

för grundskolan finns en inledande del där ämnet beskrivs översiktligt. Vidare är den indelad i:  

 Mål att sträva mot. 

 Ämnets uppbyggnad och karaktär.  

- Livsmönster och samhällsorganisation 

- Perspektiv 

 Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av femte skolåret. 

 Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. 

Den första delen som behandlar mål att sträva mot, finner jag följande punkt: 

känner till och förstår hur det svenska samhället har vuxit fram och är organiserat, hur män, kvinnor och barn 

lever, bor och arbetar samt kan jämföra med andra länder.
155

 

 

Ämnets uppbyggnad beskriver att samhällskunskapen ska behandla olika delar av samhället såsom 

statsvetenskap, juridik, ekonomi och sociologi.
156

  I underrubriken livsmönster och perspektiv inleds det 

med texten: 

Människor ingår i olika social sammanhang, i familjen och andra relationer, i olika grupper i arbetet och på 

fritid. De har olika normer och värderingar, kulturer och traditioner, de formar sina liv på olika sätt. Dessa utgör 

livsmönster. Livsmönstren har historiska rötter och de förändras över tiden. De påverkas av sociala, 

ekonomiska, geografiska och kulturella förhållanden och de är delvis olika för kvinnor och män.
157

 

 

Ämnet samhällskunskap ska behandla frågor om den växande människan i samhället. Barns och ungdomars 

villkor i samhället, liksom framtida studie – och yrkesliv är viktiga delar. Barns och ungdomars skapande av en 

egen identitet, med dess sociala och kulturella aspekter, ingår i ämnet. I ämnet behandlas även samlevnads – 
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156 Ibid. s. 41, 1994 
157 Ibid. s. 42, 1994 



34 
 

och sexualfrågor samt könsrollsfrågor.
158

 

 

Underrubriken perspektiv behandlar vikten av att ha ett historiemedvetande och att kunna se samhället 

delar ur olika perspektiv. Förutom det historiska perspektivet, pluralistiska perspektivet och 

demokratiska perspektivet. 
159

 Larsson, A, beskriver att det nu blir viktigt att eleverna tar till sig kunskap 

så att de kunde reflektera och vara aktiv i sitt ställningstagande när det kommer till både nationella och 

internationella samhällsfrågor.
160

 

Studier i samhällskunskap rör ofta för människorna centrala frågor, t.ex. om mänskliga rättigheter, makt och 

förtryck. När dessa och liknande frågor behandlas kommer skolans värdegrund ofta att beröras. Det är då viktigt 

att markera att skolan inte är värdeneutral. Skolan ska stå för demokratins grundläggande värden. 

Samhällskunskapsämnet har i det här sammanhanget en särskild uppgift; att ta upp den demokratiska 

värdegrunden i ett analyserande perspektiv och utveckla elevernas förmåga att granska, värdera och ta ställning.
161

 

 

Ovanstående berörs inte direkt av genus, men de demokratiska värdena i samhället som skolan ska 

arbeta utifrån berör genus som fråga. Det rör sig om alla människor lika värde, här skulle även frågor 

som rörde människan behandlas. Här kan mycket möjligt frågor om genus kommit upp. Lika viktigt här 

var att skolan inte ställde sig värdeneutrala, utan arbetade för att öka medvetenheten om genus och 

motverka genuskontraktet. Långström och Virta beskriver demokratin och könsrollerna som att de 

tidigare, och på vissa ställen fortfarande, samhällena byggdes upp utifrån manliga normer. Männens 

dominans återfanns inom politiken, ekonomin och hade de högsta lönerna. Men under det föregående 

seklet och början av 2000-talet återfanns feminismen. Detta ledde till ett uppsving för kvinnans ställning, 

även om mycket arbete fortfarande kvarstod för att samhället skulle bli jämställt.
162

   

Delen som behandlar mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret finns två punkter 

som berör genuskontraktet, där eleven skall: 

(…) känna till de grundläggande mänskliga rättigheter och skyldigheter och demokratiska friheter och kunna 

tillämpa ett demokratiskt arbets– och beslutssätt i skolan samt förstå innebörden av de grundläggande norm – och 

rättssystemen i Sverige.
163
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159 Ibid. s. 42, 1994 
160 Larsson, A, Samhällskunskap, s. 301, 2015 
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(…) kunna reflektera över människors livsmönster och hur dessa skiftar utifrån t.ex. kön samt social och kulturell 

bakgrund.
164

 

I Lpo 94 behandlas genusfrågor i avsnitten levnadvillkor och livsmönster, man ska som elev vara 

medveten om att dessa kan skilja sig mellan män och kvinnor och kunna jämföra med andra länder. Men 

även avsnittet om den växande människan där både barn och ungdomars villkor ingår samt studie- och 

yrkesliv behandlar samlevnads- och sexualfrågor och könsroller. Eleverna ska ges en förståelse för 

könsroller och samlevnad när det kommer till barn- och ungdomar, vilket gör det naturligt för dem att ta 

till sig det demokratiska jämställda samhället. Här kan den naturliga ordningen förändras och strukturen 

förändras. Enligt Hirdman är den naturliga ordningen det som berättar om hur det bör vara mellan en 

man och en kvinna.
165

 En ökad förståelse skulle bidra till förändring. Även genuskontraktets numera 

svaga ställning skulle kunna få möjlighet att försvinna. Här syns en förändring när det kommer till 

genusfrågor och de kopplas ihop dem med de strukturella förändringar som skett under perioden.  

Att eleverna ska uppmärksamma könsrollsfrågor i samband med framtida studie- och yrkesliv är 

däremot något som inte har förändrats utan fortfarande är lika aktuellt som i Lgr 69 

Arbetet med jämställdhet sker på ett mer integrerat sätt i Lpo 94. Det är inte så tydligt i läroplanen 

längre, till en början upplevde jag det som att det inte aktualiserades på samma sätt som tidigare. Det 

mesta tyder på att det nu blivit en stående punkt att behandla i samhällskunskapen men hur mycket eller 

lite den belyses har skiftat, och kommer nog skifta, mellan de olika läroplanerna. Olsson beskriver den 

kritik som riktas mot Lpo 94 som brist på tydlig inriktning, det härleds till den decentralisering som gjort 

i och med förändringen av styrningen i skolan som nu ligger på en kommunal nivå. Tanken som låg till 

grund för ämnesplanen var att lärarens skulle få ett större ansvar för mål, innehåll och 

undervisningsmetoder.
166

  

 

2.2.4  Sammanfattning Lgr 69 – Lpo 94 

Lgr 69 hade inslag av en stark demokratisyn påverkad av efterkrigstiden. Elevernas samhällsfostran 

betonas av att de ska levandegöra de demokratiska värderingarna. Innehållet i Lgr 69 är stort, 

informationen är omfattande och de olika arbetsområdena i samhällskunskapen behandlas utförligt. Det 

syns krav på yrkesutbildning för både män och kvinnor, arbetslivet var i fokus, där man även behandlade 

fackets betydelse. Könsrollerna behandlas inom många områden i samhällskunskapen, arbetsliv, studier, 

samliv och medier.  
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Lgr 80 har nya demokratiska inslag, eleverna ska utbildas för att kunna verka i det demokratiska 

samhället, eleverna skulle förstå de demokratiska rättigheterna och skyldigheterna man hade. Eleverna 

skulle bli medvetna om att förändringar är möjliga genom att vara medvetna om att det tidigare skett 

förändringar. Stoffet är mer begränsat eftersom skolplaner skulle upprättas i de olika 

skolorna/kommunerna., det har även skett en sammanslagning av de samhällsorienterade ämnena, vilket 

leder till att samhällskunskapen som eget ämne försvinner. 1970- talets kamp för jämställdhet leder fram 

till nya lagar och reformer. Lgr 80 behandlar ämnet fortsatt med att ta upp könsroller på arbetsplatsen, 

hemmet, samlivet och i medier.  

I Lpo 94 ses samhällskunskapen som ett eget ämne. Skolan betonar att man inte är värdeneutral. Utan 

man står för de demokratiska värderingarna. Man behandlar genusfrågor genom att koppla dem till 

livsmönster och levnadsförhållande där ett historiemedvetande ska finnas. Perspektiv blir av vikt och 

man ska förstå att det förekommer skillnader mellan länder. Decentraliseringen av skolan fortsätter, 

vilket återigen syns i det begränsade innehållet i läroplanen. 

 

2.3  Läromedel 1969 – 2010 

I följande del kommer jag redovisa vad läroböckerna tar upp angående genus, genusordningen och 

genuskontraktet i samhällskunskapen. För att göra så tar jag hjälp av Englund frågor: vilken 

verklighetsbild förmedlas, finns det några explicita eller implicita normativa ståndpunkter, legitimeras 

den rådande sociala ordningen eller ifrågasätts den sociala ordningen, allt tolkas utifrån genus, 

genusordningen och genuskontraktet. 

 

2.3.1  Läroböcker utifrån Lgr 69 

 De läroböcker som jag undersökt och kan kopplas till Lgr 69 är följande: 

Grundskolans Samhällskunskap 1 (Läromedelsförlagen) skriven av Hans Pederby, Bo Pederby och Hans 

Moberg, utgiven 1970. 

Samhällskunskap är en samlingsbok som innehåller, Samhällskunskap 1-3 (Natur och Kultur), skriven 

av Lennart Husén och Lars Hildingson, utgiven 1980. 
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2.3.1.1  Grundskolans Samhällskunskap 1 

Den första läroboken jag undersöker är Grundskolans Samhällskunskap 1. Bokens kapitel är: Att gå på 

högstadiet, Ung i dag, Demokrati och diktatur, Lag och rätt, Vi och trafiken, Folkrörelser och 

organisationer, Sveriges politiska liv och styrelse, Det egna samhället, Vårda och hjälpa, Totalförsvaret, 

Yrken och yrkesmiljöer, Att vara två, Att leva tillsammans. Jag kommer undersöka och redovisa 

läroboken kapitel för kapitel. 

I kapitlen Att gå på högstadiet, Det egna samhället, Totalförsvaret och Vi och trafiken behandlas inte 

genusfrågor och kommer därför inte redovisas. 

Kapitel två handlar om att vara Ung idag och diskuterar vad som händer när man gifter sig, och det 

första barnet kommer. 

Om den ena av makarna stannar hemma, blir det en inkomst kvar att leva på. Den inkomsten som tidigare 

förbrukats av en, ska nu täcka bägges och barnets utgifter. Bokostnaden, matkontot m.m. blir större. Om båda 

arbetar och har barn tillkommer utgifter för barntillsyn. När båda arbetar behöver de dessutom köpa mer service i 

form av färdiglagad mat, bortlämning av tvätt etc.
167

 

 

Vidare hittar jag i samma kapitel avsnitt som handlar om arbetslivet och fritiden. En kort historik om 

arbetstiden återges och att hemarbeten och vårdyrken ofta har längre arbetsdagar än genomsnittet.
168

 

Lediga lördagar har få husmödrar upplevt. T. o. m. lediga söndagar och semester har varit sällsynta för dem.//Nu 

när både man och hustru ofta arbetar utom hemmet och delar hemsysslorna bör de gifta kvinnornas arbetstid inte 

bli längre än andra människors.
169

 

 

Nästa kapitel behandlar Demokrati och diktatur, här upplever jag en avsaknad av genusfrågor, då de 

båda begreppen diskuteras, vidare framkommer områden som pressen, opinionsbildning, film, radio och 

television. Bara en gång kommer genusfrågan upp i samband med en diskussionsuppgift där elever ska 

tänka utifrån kvinnans och mannens jämställdhet i samhället, där man tycker att det finns mer kvar att 

göra. Eleverna ska fundera på om, tidningar, radio och TV är tillräckligt hjälpsamma när frågan 

behandlas.
170
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I Lag och rätt kommer genus till tals när man beskriver de olika befattningarna personerna som arbetar 

på tingsrätten har. Här räknas lagman, rådman och nämndemän upp, men man påpekar att kvinnor inte 

är utestängda från dessa befattningar.
171

 

Folkrörelser och organisationer heter nästkommande kapitel och berör kvinnorörelsen, här ges en 

historisk tillbakablick om vad rörelsen uppnått under nästan 100 år arbete men även vilka kvarstående 

problem som ses.
172

 

(…) bra och välbetalda arbeten innehas för närvarande till 90 % män medan de dåliga och illa betalda innehas till 

90 % av kvinnor. Småbarnsfäder – har svårt att få deltidsarbete. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade i alla 

beslutande församlingar både fackliga och politiska. Sedan början av 1960- talet har den s.k. könsrollsdebatten 

tilldragit sig ett livligt intresse.//Ungdomsgrupper inom de flesta partier ivrar nu för reformer av de traditionella 

könsrollerna. De vill t.ex. att pojkar och flickor inte längre ska vara bundna i sitt yrkesval av vad som förr i 

världen ansågs passande för de olika könen.
173

 

 

Här behandlas även hur kvinnorörelsen blev influerade från USA, speciellt Fredrika Bremer som 

engagerade sig i arbetet för reformer av kvinnornas förhållande. Den svenska kvinnorörelsen som växte 

fram efter hennes död, inspirerad av hennes roman Herta.
174

 

I Sveriges politiska liv gås de största partierna genom, här redovisas även om och vad de anser om 

jämställdhet eller män och kvinnors rättigheter.
175

 Man går även genom statskick i andra Europeiska 

länder och påpekar här att kvinnorna i Storbritannien inte fick rösträtt förrän efter andra världskriget och 

att kvinnorna i Schweiz fortfarande saknar rösträtt.
176

 

Vårda och hjälpa behandlar genusfrågan när det kommer till området för hem och familj, här beskrivs: 

Den som tänker gifta sig kan få ett statligt bosättningslån. (…) Även en ogift med minderårigt barn kan få ett 

sådant lån.
177

 

 

I delen som behandlar samhällets service och vård finns följande beskrivet i barnavårdsnämndens arbete. 

För barn som föds utanför äktenskapet utser barnavårdsnämnen en barnavårdsman, vilken ska tillvarata barnets 
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intressen. Även barn i upplösta äktenskap kan få barnavårdsman.
178

 

 

Kapitlet Yrken och yrkesmiljöer tar upp genus när det kommer till avsnittet könsrollsfrågan och 

yrkesvalet:  

De allra flesta yrken står öppna för både män och kvinnor. (…) Men även i vår tid dominerar männen särskilt när 

det gäller välavlönade yrken. De flesta företagsledare, nästan alla präster, alla piloter på våra passagerarplan osv. 

är män. (…) Manssamhället lever i viss mån kvar.
179

 

 

Läroboken informerar om att unga i samhället har i uppgift att arbeta för en förändring, eftersom 

manssamhället i viss mån lever kvar, att fördomar om kvinnligt och manligt behöver försvinna och att 

det inte ska styra vilket yrke man tror man passar för.
180

 

I avsnittet som heter Vad ska jag bli, påpekas att ungdomarna vid tidpunkten har mycket att välja på. 

Och att eleverna bör välja utifrån anlag och intressen eftersom dessa ofta pekar åt ett visst håll, samtiden 

ger dem möjlighet att även göra så då specialiseringen är stor.
181

 

Förr var det huvudsakligen fråga om att pojkarna skulle utbilda sig i något yrka. Numera är yrkesvalet lika viktigt 

för flickorna som för pojkarna. Tyvärr finns det ännu många yrken som av gammal vana felaktigt anses passa bara 

för pojkar. På samma sätt finns det yrken som sedan gammalt anses vara typiska ”kvinnoyrken”, dit pojkarna ännu 

knappast har en tanke att söka sig.
182

 

 

Här påpekas vikten av att välja en utbildning och ett yrke som utgår från deras intresse och 

förutsättningar och som kan göra dem självständiga. 

Både flickor och pojkar ska även lära sig hur man sköter ett hem, vilket förr ansågs ligga på kvinnans 

bord. Men eftersom båda makarna numer ofta arbetar ses ingen anledning till att det enbart är kvinnans 

jobb.
183

 Här ska även den unge mannen ta ett ansvar om: 

(…) han av olyckliga omständigheter blir lämnad ensam med sina barn.
184
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I avsnittet som behandlar industriföretaget som arbetsplats finns information som säger att kvinnor inte 

får användas till arbete under jord i gruva eller stenbrott. Kvinnor har även rätt att vara lediga före och 

efter de fött barn.
185

 

Avsnittet om yrken i kategorin undervisning, vård och hjälp påpeka att numera står även sjuksköterska 

som yrke öppet även för män.
186

 

Husligt arbete i eget hem faller under samma avsnitt och påpekar att det numera blivit mindre att göra i 

hemmet, med halvfabrikat och hushållsmaskiner. Väljer man ändå att arbeta heltid hemma bör man ha i 

åtanke att det knappast numer utgör ett heltidsarbete. Man kan inte heller bli meriterad för hushållsarbete 

och det ger sämre ekonomi, det är därför bra om man har en ordentlig yrkesutbildning i botten.  

När båda makarna hushållsarbetar bör man dela upp hushållsarbetet vilket kräver en yrkesutbildning för 

kvinnorna och att männen lär sig mer om hemarbete. För barnvården i familjen är det viktigt att barnet 

behöver nära kontakt med både mor och far. Deltidarbete förespråkas och en uppdelning av att man är 

hemma med barnen.
187

 

Husligt arbete kan man dock ha som förvärvsarbete och arbeta som hembiträde, hemvårdarinna eller 

föreståndare för pensionat.
188

 

I kapitlet Att vara två i läroboken återfinns avsnitt om familjeplanering, familjen och hemmets ekonomi. 

I avsnittet om familjen diskuteras hur en familj kan se ut, man och kvinna och barn eller man och barn, 

kvinna och barn. Vikten av fostran och att familjerna kan ses som ett samhälle i miniatyr.
189

 Här 

kommer även trolovning och hindersprövning upp på tapeten följ av vigsel. 

När en man och en kvinna tänker gifta sig, brukar de först förlova sig. Förlovning kallas i lagen trolovning och 

innebär ett äktenskapslöfte.
190

 

 

Vidare uppkommer kritiska röster mot äktenskapet. 

På senare tid har diskussionen om olika former för samlevnaden mellan könen blivit synnerligen livaktig, och 
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många har valt samlevnadsformer, som helt avviker från de traditionella.
191

 

 

I hemmets ekonomi informeras om vikten av att båda två har en yrkesutbildning och att man skiftar till 

deltidsarbete när första barnet anlänt. Ett lyckligt äktenskap fodrar en god ekonomi. Både mamman och 

pappan ska bidra till barnets försörjning samt dela upp hushållsarbetet. När det kommer till barnets 

första år vill kanske någon av föräldrarna vara hemma och ta hand om barnet. Vem utav dem det blir är 

en fråga om vem som har möjlighet att få ledigt från sitt arbete, men även en ekonomisk fråga.
192

 

Avsnittet lagar som gäller familjen behandlar bland annat äktenskapets upplösning som endast kan ske 

genom ena makens död eller genom skilsmässa. Vid en skilsmässa måste det föreligga särskilda skäl.  

Giltiga skäl för skilsmässa är främst djup och varaktig söndring mellan makarna, grov försummelse av 

skyldigheten att försörja familjen, sinnessjukdom, otrohet samt kroppslig och själslig misshandel.
193

  

 

Läroboken avslutas med kapitlet Att leva tillsammans, läroboken informerar eleverna om de mänskliga 

rättigheterna, rasism och utanförskap av olika anledningar. Här kommer även avsnittet samhället och 

jämlikheten upp.
194

 

I vårt land strävar vi efter att nå jämlikhet. Vi vill ha jämlikhet mellan könen och söker därför undanröja allt som 

hindrar kvinnorna från att få samma befattningar, samma lön och samma villkor i övrigt som männen. Det är inte 

längre människan som ensam ska sköta hemmet, städa, laga mat och vårda barnen. Dessa ska delas upp mellan 

manliga och kvinnliga familjemedlemmar överhuvudtaget.
195

 

 

Man informerar även om vikten av jämlikhet mellan olika grupper och för anställda i företag, men även 

för olika klasser i samhället och mellan i- länder och u- länder.
196

 

Läroboken innehåller precis som läroplanen otroligt mycket innehåll. Könsrollsfrågan finns med i alla 

kapitel utom fyra stycken. Genusfrågor är genomgående väl arbetade i läroboken. Eleverna skulle förstå 

vikten av att behandla frågan, men den kan upplevas tvetydig.  

När det kommer till yrkesorientering avspeglas samtidens behov av arbetskraft samtidigt som vissa 
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yrken ses som mer lämpliga då man ska anpassa sitt val av yrke efter intressen och anlag. Det påpekas 

att yrkesutbildningen för både flickor och pojkar är viktigt, samtidigt som ojämlikheten mellan kvinnor 

och män som arbetar är stor. Däremot ser jag att jämställdheten på arbetsplatserna är en fråga som tar 

plats, här kan även fackets betydelse spela roll och även de kvinnoorganisationer som vid tiden var 

betydelsefulla. Man kan förstå att det håller på att ske en förändring. Men det påpekas även att 

manssamhället till viss del lever kvar.  

När det kommer till samlivet så ser jag att äktenskapet mellan kvinna och man ses som norm. En del av 

läroboken påpekar vikten av att dela upp hemarbetet så det blir jämlikt. Även om så skulle ske att 

mannen blir lämnad ensam.  

Den rådande strukturen i samhället ifrågasätt till viss del, genusfrågorna belyses i många av de kapitel 

boken behandlar, men främst i yrkeslivorienteringen och kapitlen som behandlar samlevnad. Att 

äktenskapet ses som en norm innebär att genuskontraktet där mäns- och kvinnors skyldighet och 

rättigheter till varandra står fast. Kvinnan och mannens skilda villkor lever kvar.
197

 Samtidigt som 

tillgängligheten och rätten att arbeta ifrågasatte genuskontraktet, kvinnans yrkesarbete gav henne dock 

inte mycket till fritid, då hon både arbetade och tog hand om hem och barn.
198

 

Englund beskriver hur den vetenskaplig-rationella konceptionen lägger stor vikt vid det demokratiska 

samhällsbyggandet och fostran av människor som är demokratiska. Det var de enskilda medborgarna 

som skulle bära upp och ansvara för demokratin. De existerande social förhållanden och utvecklingen 

med ekonomisk tillväxt där teknikens utveckling låg som grund och människan var en arbetskraftresurs. 

Att lära eleverna vikten av demokratiskt deltagande var viktigt.
199

 Det går även att knyta an till den 

didaktiska typologi som Englund formulerat och som finns beskrivet i Larssons kapitel om 

samhällskunskapen. Här återfinns medborgarfostrans starka roll där demokratin var grundvärdet och 

arbetslivsfostran var viktig men även typologin som pekade på det vetenskapligt organiserade synsättet 

och arbetslivsfostran.
200

 Att demokratibegreppet genomsyrar både Lgr 69 och läromedlen går inte att 

tvista om, det återfinns i nästan alla delar. Långström och Virta påpekar dock att eleverna mest tillägnar 

sig om- kunskap, de lär saker om olika delar av samhället och hur dessa fungerar. Men i-kunskapen 

saknas, eleverna får inte lära sig de demokratiska färdigheter som behövs för att delta i demokratiska 

arbeten t.ex. inom arbetslivet.
201
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2.3.1.2  Samhällskunskap 1-3 

I Samhällskunskap 1-3  hittar vi en lärobokbok för undervisningen i ämnet under högstadiet. Läroboken 

ingår i läromedelssystemet SOL (Samhällsorienterade läromedel). Läroboken innehåller tre olika delar 

där varje del behandlar olika kapitel. Samhällskunskap 1 är uppbyggd utifrån sex arbetsområden: Att gå 

i skolan, Ung i dag, Information och propaganda, Lag och rätt, USA i dag, Sovjetunionen i dag. 

I första kapitlet Att gå i skolan, återfinns genusfrågan när skolans mål behandlas under punkten. 

Skolan vill få dig att arbeta för ett samhälle där kvinnor och män har samma möjligheter.
202

 

 

Ovanstående är hämtat från målen för grundskolan Lgr 69, och visar på att problemet aktualiserats. 

Vidare finner jag att när läroboken presenterar olika personer som arbetar på skolan beskrivs alla som 

”han” förutom när det kommer till sjuksköterskan och skolvärdinnan som beskrivs: 

Skolsköterskan tar hand om dem som blir sjuka under skoldagen eller råkar ut för olyckor. Hon hjälper läkaren vid 

undersökningar.
203

 

 

På allt fler skolor finns en skolvärdinna. Hon plockar upp saker som tappats bort, och hon vattnar blommor som 

slokar. Hon försöker ordna något att syssla med för elever som har håltimmar. Hon hjälper kanske eleverna att 

komma i gång och arbeta när läraren blivit sjuk och ingen vikarie hunnit komma.
204

   

 

I andra delen av Lgr 69 som ger anvisningar och kommentarer till kurplanen står det att 

studieorienteringen ske ge eleverna kunskap om arbetsliv, yrken och utbildningar och att här 

könsrollsfrågan ska tas upp.
205

 

Nästa kapitel behandlar ämnet Ung i dag, i avsnittet om flickor och pojkar där det beskrivs att flickor 

och pojkar behandlas lika fram till förskoleåldern, efter det får de ofta leka med leksaker och utföra 

sysslor är typiskt ”flickiga” eller ”pojkiga”.
206

 Detta diskuters sedan vidare när man konstaterar att det är 

vuxna som fostrar barnet in i sin könsroll tillsammans med kompisar, filmer, TV med mera påverkar 
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samhällets könsroller. Det konstateras även att: 

Könsrollen är alltså inget vi föds till utan något vi uppfostras till. Det finns inget ”naturligt” eller ”en gång för alla 

givet” som säger hur pojkens och flickans, mannens och kvinnans roller ska se ut.
207

 

 

Vidare diskuteras könsrollerna och yrkesvalet, här påpekar man att skolan är tänkt att möjliggöra 

flickors utbildning och samma frihet när det kommer till yrkesval, men att de könsroller som finns, får 

följder får både flickor och pojkar.
208

 

Flickor vågar kanske inte satsa på en lång utbildning, om de har uppfostrats till att först och främst tänka på 

hemmets och barnens skötsel. De väljer för de mesta ett vård- eller serviceyrke. Pojkarna är villigare att satsa på 

en längre utbildning. De tänker förvärvsarbeta hela sitt vuxna liv.
209

 

Man påpekar att elevernas val av studievägar påverkas av deras kön och att det är en av skolans främsta 

uppgifter är att verka för jämlikhet i samhället.
210

  

Kapitlet som behandlar Information och propaganda, påpekar att vecko- och månadstiningar som ges ut 

ofta vänder sig till olika grupper i samhället eftersom människor har olika intressen. Här frågar man sig 

om inte populärpressen bidrar med att hålla kvar en föråldrad uppdelning i könsroller. Man pekar på de 

tidningar för husmödrar som görs, där mat, kläder och heminredning är en stor del av innehållet. 

Samtidigt som tidningar som riktar sig till män innehåller, teknik, sport och äventyr.
211

  

Ovanstående är det enda som behandlas i texten när det kommer till genus. 

USA idag behandlas i kapitel fem. Här finns ett område om kvinnan och hennes samhällsroll i USA, 

information om att det är vanligt med yrkesutbildning för kvinnor, men det är 50 procent mer män som 

skaffar sig utbildning vid universitet. De vanligaste arbetena för kvinnor är precis som i Sverige inom 

sjukvården och läraryrket och höga politiska poster innehavs till största del av männen.
212

  

De flesta amerikanskor gifter sig i 20 – 21- årsåldern. De får ofta två – tre barn. Som i Sverige vill ofta make och 

barn ha mamma hemma – i varje fall bli ompysslade av henne när de själva kommer hem.
213

 

I sista kapitlet – Sovjetunionen idag kommer kvinnorna upp i delen arbete och fritid. Här beskrivs att 85 

procent av kvinnorna arbetar utanför hemmet, detta sker inom alla yrkesområden och skiljer sig från 
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både USA och Västeuropa. Man belyser kvinnans låga lön, de flesta högre positioner innehavs av 

män.
214

 Även kvinnans fritid plockas upp då landet försöker få familjefadern att vara mer hjälpsam 

hemma. 

Kvinnorna får liksom i Sverige göra det mesta, och eftersom de samtidigt yrkesarbetar på heltid, kan de ofta ha en 

nästan dubbel arbetsdag.
215

 

 

Samhällskunskap 2 i samma bok och kommer i direkt anslutning till Samhällskunskap 1. Läroboken 

delas in i nio områden och jag kommer gå genom vart och en, följande avsnitt finns med, Yrken och 

yrkesmiljöer, Vårt eget samhälle, Hur Sverige styrs, Folkrörelser och andra organsationer, Vi och våra 

pengar, Människan och trafiken, Vårt totalförsvar och Vårda och hjälpa. 

I kapitlen Vårt eget samhälle, Hur styrs Sverige, Vi och våra pengar, Människan och trafiken och Vårt 

totalförsvar behandlas inte genusfrågan. 

Kapitlet Yrken och yrkesmiljöer behandlar genusfrågan i avsnittet som behandlar trafik och 

kommunikationer. Man tar upp järnvägen, fartyget, posten, truck och långtradaren och taxin, det är i den 

sistnämnda delen som följande står: 

Bilarna har blivit större, och chaufförernas ansvar har ökat. Det tunga lastningsarbetet har gjort att det här yrket 

länge varit ett typiskt yrke för män, Kanske kommer det att ändras. Allt fler kvinnor blir skickliga bilförare, och 

lastning och lossning görs med hjälp av kranar och truckar.
216

 

 

Efter kapitlet gått genom många yrkesområden avslutas det med olika faktorer som kan påverka valet av 

yrke. Några av faktorerna är: var du bor vad dina föräldrar eller andra släktningar gör, familjens 

ekonomi, hur fysiken är, eventuella svagheter, vad kompisarna tänkt studera eller om du är pojke eller 

flicka
217

, här står följande: 

Skolan ger samma utbildningschanser för pojkar och flickor. Men likväl väljer de linjer och yrken på ett 

gammalmodigt sätt. Allt för många flickor håller sig till ”sina områden”, pojkarna till ”sina.
218

 

Vidare följer ett avsnitt i samma kapitel som behandlar manligt och kvinnligt. Här finns beskrivit att det 

råder jämställdhet inom utbildningsväsendet, det är endast vissa militära yrken som inte är tillgängliga 
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för flickor. Man uppmärksammar även den ojämlikhet som finns i samhället bland annat att det till 

mestadel är män som kör bil, kvinnor åker buss, om något av barnen i familjen är sjuk är det för det 

mesta mamman som är hemma, kvinnor ägnar i genomsnitt 4,5 timmar åt hushållsarbete, män 1 timma. 

Vidare uppmanas elever att tänka utanför tanken att vissa yrken är manliga respektive kvinnliga.
219

 En 

tabell redovisas från 1971 och 1977 där elever ser arbetsmarknadens uppdelning i en manlig och en 

kvinnlig del, den är tydlig och förändringarna små.
220

 Vidare resonerar läroboken om orsakerna, här 

menar läroboken att traditioner och uppfostran ligger bakom kvinnans ansvar för hem och barn. Det 

resulterar i att flickor inte satsar på en lång utbilning, inte satsar på arbetet som män i samma ålder 

eftersom arbetet inte får gå ut över familjen. Det påpekas att männen även vinner på en förändring, de 

kommer närmare sina barn, försörjningskravet skulle minska.
221

 

Folkrörelser och andra organisationer. Här behandlas kvinnorörelsen i ett eget avsnitten kort beskrivning 

av den som den största och mest internationella folkrörelsen. Många av de lagar och bestämmelser som 

kvinnorörelsen krävt är genomförda, men det räcker inte med lagstiftning, det är fortfarande kvinnor 

som har störst ansvar för hem och barn, män vill inte villiga att offra sitt yrkesarbete för att hjälpa till 

med ansvaret för hem och barn, kvinnors låga löner, av 349 riksdagsledamöter var 1979 92 tycken 

kvinnor.
222

  

Läroboken frågar om särskilda kvinnoföreningar behövs och går genom olika kvinnorörelser, men även 

olika politiska partiers kvinnoförbund.
223

 Slutordet blir: 

Så länge verklig jämlikhet mellan könen inte har genomförts, så länge har kvinnoföreningarna en uppgift. De kan 

inspirera och stödja kvinnorna, och de kan driva på partiernas politiker och andra i ledande ställningar, svarar 

kvinnoförbunden.
224

 

 

Vårda och hjälpa utgår från de tre olika delarna i vårt liv uppväxt/utbildning, förvärvsperiod, 

pensionsålder. I första delen står det om att mamma och pappan har rätt till nio månader föräldraledighet 

och har då rätt att vara ledig från sitt arbete. Uppdelningen sker beroende på inkomst och kan delas som 

man önskar.
225

  

I ett scenario beskrivs hur mamman i familjen blir sjuk och inlagd på sjukhus i fyra veckor, läroboken 

beskriver hur vården hjälper till och att hon har rätt till sjukpenning från försäkringskassan för att 
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familjen ska klara ekonomin. Det beskrivs att mamman och pappan hjälptes åt i hemmet när mamman 

var frisk men nu när hon är sjuk blir det svårare att hålla ordning på hemmet.
226

 

Familjen kan då ta kontakt med socialbyrån (eller i vissa kommuner med en speciell myndighet som kallas 

hemhjälpsnämnden). Man försöker ordna så att en hemvårdarinna eller hemsamarit kommer till familjen ett par 

gånger i veckan eller någon timme om dagen. Hon hjälper till med sådant som de övriga familjemedlemmarna inte 

klarar av. Barnen behöver också tillsyn och hjälp i hemmet.
227

 

 

Att leva tillsammans tar upp äktenskap mellan kvinna och man. Här ges en överblick av de rättigheter- 

och skyldigheter man har som gifta gentemot varandra. Båda två ska bidra till familjens underhåll. Det 

ska ske genom arbete, hushållsarbete, den av makarna som sköter hemmet har rätt till hushållspengar 

och pengar för privat bruk. Homosexualitet gås genom kort, man uppskattar till 3 % av befolkningen är 

homosexuella och att dessa precis som heterosexuella visar kärlek gentemot varandra på samma sätt, 

vissa lever och bor med varandra.
228

 

I samma kapitel finns avsnittet föräldrar och barn här påpekas att föräldrarna är underhållsskyldiga mot 

sina barn till dem är minst 16 år om barnet har egna tillgångar eller 18 år om så inte är fallet. Det är även 

föräldrarna som har vårdnaden om barnen.
229

  

Avsnittet som behandlas därefter är äktenskapets upplösning. Här informeras eleverna om det ökade 

antal skilsmässor, vart femte äktenskap, vilket även berör barn under 18 år. Äktenskapet kan upplösas 

genom en dom i en domstol, man ansöker om att få äktenskapsskillnad. Vanliga orsaker till skilsmässa 

uppges vara ekonomiska problem och att man ställer för stora krav på den man lever med.
230

 

  

Nästa del i Samhällskunskap 1-3 (1980) är Samhällskunskap 3 den behandlar kapitlen Alkohol, 

narkotika och tobak, Samhällets ekonomi, Tredje världen, Mot en enad värld, Vad är demokrati och 

Utbildning och arbetsmarknad. 

I den sista boken för högstadiet i samhällskunskap behandlas genusfrågor bara i kapitlet Vad är 

demokrati och då bara som en summering av de tidigare böckerna. 

Vad är demokrati behandlar i tredje boken genus genom en punk i en sammanfattning där centrala 
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problem med det svenska samhället och vår demokrati. Här informeras om bristen på jämställdhet 

mellan de som har makt och pengar och de som inte äger någonting. Mellan de som tjänar mycket och 

de som har en låg inkomst och mellan män och kvinnors möjligheter.
231

 

Läroboken förmedlar även här en tvetydig verklighetsbild. Det belyses att könsroller inte är något vi 

föds in i utan det är omgivningen och uppfostran som spelar stor roll. Det beskrivs även hur könsrollerna 

spelar in på val av yrkesutbildning, där flickor missgynnas, men att skolan ska verka för jämställdhet och 

uppmanar eleverna att tänka i andra banor än manligt och kvinnligt, både när det gäller yrkesval och 

utbildning. Vissa tidningar påpekas att de vänder sig direkt till män/kvinnor eller flickor/pojkar och att 

detta spär på de könsroller som finns. Organisationer och rörelser tar upp kvinnorörelsen och vilken 

betydelse den haft för jämställdheten, men även att man fortfarande inte nått jämställdhet. 

Kapitlet som heter vårda och hjälpa berättar att om en förälder blir sjuk (i lärobokens exempel mamman) 

kan man få hjälp från kommunen men hemarbete och barn, eftersom detta kan vara besvärligt för den 

förälder som står ensam med ansvaret. Här menar man att det blir svårt för pappan att få ledigt från 

arbetet och att det är svårt för honom att klara allt hemarbete på egen hand. En hjälp som ges av en 

statlig instans som säger sig arbeta för jämställdhet. När samlevnaden beskrivs ses äktenskapet mellan 

man och kvinna även här som norm, men man påpekar lite kort om homosexualitet och att vissa av dem 

lever tillsammans som sambos. Här tar man även upp vikten av att båda makarna arbetar och ska dela 

och hjälpas åt med hemarbetet. 

Jag upplever att genusfrågorna får stor plats i läroboken och eleverna förstår hur de skapas och 

reproduceras i den samtida strukturen. Genuskontraktet både reproduceras och ifrågasätts. Men att 

jämställdheten när det kommer till samlivet och yrken och utbildning är en viktig fråga är tydligt 

 

2.3.2  Läroböcker utifrån Lgr 80 

Följande böcker har undersökts: 

Samhälle idag är utgiven av förlaget Natur och kultur 1987 och är en samling av Samhälle idag 1, 

Samhälle idag 2 och Samhälle idag 3. Läroboken är skriven av Lennart Husén, Lars Hildingson med 

fler. 
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Läroboken SAMS är uppdelad i samhälle, historia, religion och geografi. Som läromedel i SO delas den 

för högstadiet upp i tre olika böcker och utgår från Lgr 80. Bokens alla delar är skrivna av Jan Wester 

och Arne Lindqvist och utgiven av Esselte studium 1987. 

2.3.2.1  Samhälle idag 

Läroboken består kapitlen av Att besluta tillsammans, Vår ekonomi, Nu går jag till jobbet, Ungdom och 

alkohol, Lag och rätt och 14 år. 

I kapitlen Att besluta tillsammans och Vår ekonomi, behandlas inte genusfrågor. 

Nu går jag till jobbet har med genusfrågor i ett avsnitt där man ger information om tvätteriet. Där kan 

både tvätten lämnas in och personalen tvättar eller så kan kunderna själva gå dit och tvätta.  

Det är lika många män som kvinnor som kommer hit och tvättar. Däremot var det förr bara män som arbetade på 

tvätterier. Det var ett manligt yrke att vara tvättare. – Kanske för att det är så tungt att hantera blöt tvätt. Nu har det 

svängt. Här är vi t ex bara kvinnor anställda.
232

 

 

Ungdomar och alkohol beskriver hur kvinnors alkoholanvändande under tonåren ökat och att flickor i 

årskurs nio nu har samma alkoholvanor som pojkar. Vidare tas det upp att kvinnor skadas snabbare av 

alkoholen än en man och att var femte alkoholist idag är kvinna. Här särskiljer man på två grupper av 

kvinnliga alkoholister. Flickor som i tidig ålder och snabbt tagit skada av det. Dessa får nervösa besvär 

och blir kriminella. Den andra gruppen är kvinnor som börjar missbruka alkohol vid trettio års ålder eller 

senare. Ofta dricker de ensamma och det kan därför dröja innan missbruket uppmärksammas.
233

 

Lag och rätt påpekar bara att det är män som står för den största delen av alla brott (80 %). Man hade 

trott att den ökade jämställdheten skulle ökat kvinnors andel av brotten, men så har det inte blivit.
234

 

14 år behandlar många områden ett av dem är roller och normer. Här ges förklaringar till varför barn är 

olika, såsom uppfostran där föräldrar behandlar pojkar och flickor olika. Pojkar ska vara högröstade, 

aktiva och busiga medan flickor ska vara söta, rara och snälla. Dessa förväntningar införlivas av barnen 

eftersom det är så de tror att föräldrarna vill att de ska vara, skulle de inte uppfylla förväntningarna blir 

det besvärligt. Leksaker och sysslor anpassas utifrån deras kön. På så vis uppfostras barnen in i en 

könsroll, den är inte naturlig eller en gång för alla givet.
235

  Exempel följer där en kille har gjort ett 
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studiebesök på ett sjukhus och blir berörd av det han där får möta, men han oroade sig för att återge detta 

då han i gänget skulle betraktas som vek och sjåpig och i familjen får berätta om olika apparater han 

hade sett, vilket var det enda de frågade efter.
236

 

 Samhälle i dag 2 innehåller följande kapitel: Val och parter, Vår kommun, I samhällets tjänst 1, Så styrs 

Sverige, Vård och service, I samhällets tjänst 2, Trafiken, Våra massmedier, Behövs reklam och 

Människan och drogerna. 

I samhällets tjänst 1 går först genom att eleverna ska genomgå PRAO (praktisk arbetslivsorientering) i 

tre områden av det svenska arbetslivet. Områdena är:1. teknik och tillverkning, 2. handel, 

kommunikation, service, jord- och skogsbruk och 3. kontor, förvaltning, vård undervisning, kultur. Här 

ska eleverna vara minst en vecka inom vart och ett av de olika områdena.
237

  

Det finns idag många arbetsområden där antingen män eller kvinnor är i flertal. Samhället skulle fungera bättre om 

fördelningen mellan kvinnor och män på arbetsplatserna vara mera jämn. Därför ska pojkar under sin PRAO också 

få kontakt med yrken, som domineras av kvinnor, och tvärtom.
238

 

 

I kapitlet Vård och service beskriv hjälpen som finns att få när mamman i en familj blir sjukskriven i tre 

veckor och behöver vila. 

Därför ringer Bruno till kommunens socialbyrå och anmäler att familjen behöver en hemvårdare, minst ett par 

timmar varje dag. Runo tänkte först korta ner sin arbetstid och klara hemmet själv. Han har tidigare försökt att ta 

sin del, men just nu är det bråttom på hans jobb. Mia, som fått en väldig läslust i 9:an, erbjuder sig att klara 

hemmet. Men föräldrarna tycker att skolan ska komma i första hand – särskilt nu när hon har börjat trivas så bra 

med den. Som tur är får de genast en bra hemvårdare.
239

 

 

Social hemhjälp skall ges när en förälder är sjuk och vård och tillsyn av barn och hushållsarbete inte kan klaras på 

annat sätt. Den som får hjälp får betala en avgift, vars storlek beror på inkomsten,
240

 

 

I samhällets tjänst 2 beskriver den vård och service som ges i Sverige, där både män och kvinnor 

beskrivs som yrkesutövare. Här går man även genom kvinnor och mäns situation när det kommer till 

jämställdheten.
241
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Jämställdhet innebär att kvinnor och män skall ha lika möjligheter – i arbetslivet, i politiskt och fackligt arbete och 

i familjelivet. I dag är det inte så. Männen är ofta i majoritet bland cheferna, i politiken och i facket, om vi ser till 

hela det svenska arbetslivet. Kvinnorna har oftast huvudansvaret för hemmen. Jämställdhet är inte bara en fråga 

för kvinnorna. Den handlar om att männen vill få bättre möjligheter att vara hemma tillsammans med sina barn 

och kanske vara mindre jagade av konkurrens på jobbet.
242

 

 

Vidare följer statistik för anställda i offentlig tjänst. Här framkommer det att tre av fyra kommunalt 

anställda är kvinnor, hälften av de anställda har deltidsarbete och 95 % av de som arbetar deltid är 

kvinnor.
243

 

Våra massmedier behandlar hur veckopressen bidrar till att hålla kvar vid en föråldrad uppdelning av 

könsroller. Detta sker främst genom att man riktar sina tidningar till män och kvinnor, pojkar och flickor 

med innehåll som ska passa deras intressen. Kvinnor ska läsa om mat, mode och barnavård, mäns 

tidningar innehåller lättklädda eller nakna kvinnor, bilsport och äventyr.
244

 

I kapitlet Behövs reklam? Anges metoder för att få oss att köpa, ett av dem anges vara att framhäva den 

traditionella synen på könsroller, där kvinnor tas som exempel som mammor, ljuva och sexiga.
245

 

 

Samhälle idag 3 är den sista delen i läroboken Samhälle idag, kapitlen i boken är: Vad är demokrati, 

Folkrörelser – organisationer, Samhällets ekonomi, Länder i världen, Mot en enad värld, Vårt 

totalförsvar, Utbildning och arbete, Människan och datorn och Vardagens juridik. 

Folkrörelser – organisationer informerar om kvinnorörelsen. Här ges en kort historik följ ett 

konstaterande att könsrollerna består trots att man enligt lagen blivit mer jämställda med männen. Man 

beskriver hu män inte kan tänka sig att stanna hemma och vårda barn och hem, fler kvinnor än män är 

lågavlönade, 1986 är det113 kvinnor i riksdagen, i ledningar och styrelser är 10 % kvinnor. Man 

beskriver den kvinnokamp som skett under 1970- talet. I skolans värld är det flest kvinnor som arbetar 

på låg- och mellanstadiet, gymnasieprogram är fortfarande könsuppdelade och män dominerar på 

utbildningar som leder till hög status och lön.
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Utbildning och arbete informerar om att 1983 fanns 2 miljoner yrkesverksamma kvinnor, dessa finns 

främst inom vård, undervisning, service och kontor. Ungefär 70 yrken domineras av kvinnor siffran för 

män är 200. Man påpekar att kvinnan har en sämre chans att klara sig när arbetsmarknaden förändras. 

Kvinnor återfinns i lågavlönade yrken och de flesta arbetar deltid. Orsaken till att det finns en skillnad 

sägs ha med uppfostran och traditioner eftersom flickor ofta väljer ”kvinnliga” studievägar.
247

 

I vardagens juridik återfinns det sedan tidigare redovisade om äktenskapet och vilka rättigheter och 

skyldigheter som följer. Detsamma gäller underhållsskyldighet när det kommer till barnen.
248

 

I läroboken Samhälle idag återkommer uppfostrandet roll när könsroller diskuteras, läroboken påpekar 

att föräldrar behandlar pojkar och flickor olika och i äldre ålder ger barnet både könstypiska leksaker och 

sysslor. Även reklamen och veckopressen bidrar till de traditionella könsrollerna. Läroboken påpekar att 

könsroller är uppkomna av strukturen, och försöker också peka på alternativ och visa på fler vägar för att 

bryta könsrollerna.  

Läroboken påpekar att vissa yrken som tidigare ansågs vara mansyrken nu mer är kvinnoyrken. Vidare 

beskrivs den Prao som eleverna ska genomföra och påpekar att den ska genomföras så att man prövar 

yrken som är mansdominerande om man är flicka och vice versa. Här informeras eleverna också att 

jämställdheten innebär lika möjligheter för män och kvinnor, men att så inte är fallet då höga poster i 

företag och facket och politiker ofta innehas av män. Vidare ges information om att de flesta 

deltidsarbeten innehavs av kvinnor och det är även de typiska kvinnoyrkena som får lägst lön. Orsaken 

sägs vara tradition och att flickor oftast väljer kvinnliga studievägar. Kvinnor utför fortfarande den 

största delen av hemarbetet. Men jämställdhetsfrågan även handlar om männen och möjligheten för dem 

att få vara hemma med barnen och inte ha pressen av konkurrens på arbetet. Här påpekas även att män 

önskar mer jämställdhet, vilket innebär att det inte bara var en kvinnofråga. 

Även upp kvinnorörelsens betydelse och redogör för kampen om jämställdhet fram till 1970- talet. 

Vidare behandlas exemplet (se. 2.3.1.2) om den sjuka mamman där pappan får hjälp med den sociala 

instansen i kommunen för att kunna sköta hem och barn. Sist beskrivs äktenskapet. Äktenskapet 

behandlas fortfarande som normen för familjen och samlivet. Som läsare blir man uppmärksam på att 

jämställdhet är en viktig del av den svenska demokratin och att frågan inte bara berör kvinnor, utan även 

män. 

Läroboken utgår från Lgr 80 vilket innebär att det enligt Englund är den demokratiska 

utbildningskonceptionen som gäller. Skolan ska utveckla eleverna för att de ska vara förberedda på att 
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delta i samhällets förbättring, och att skolan ska användas som ett verktyg för att förverkliga demokrati 

och jämlikhet. Eleverna ska få kunskap så att de kan delta i det demokratiska arbetet.
249

  

Man kan även anknyta till Hirdmans genusteori, där både genuskontraktet och den naturliga ordningen 

kan knytas an till att äktenskapet fortfarande ses som norm, och genuskontraktet som både sätts i 

gungning men även lever kvar i och med kvinnornas deltidsarbete som ger dem en större arbetsbörda i 

och med hemarbetet där de traditionella könsrollerna lever kvar.  

I läroböckerna påpekas även hur kvinnor fortfarande väljer könstypiska utbildningar, vilket kan relateras 

till Sinclairs doktorsavhandling där hon kommer fram till att ungdomar ofta väljer gymnasieprogram 

som sina vänner, och där de flesta har vänner av det egna könet, vilket bidrar till könstypiska 

utbildningar. 

 

2.3.2.2  SAMS 

Samhällskunskapsdelen i SAMS 1 har titeln vår värld och innehåller kapitlen, Framtiden, Vår bild av 

andra, Sverige i världen, En enad värld. Jag kommer inte undersöka de övriga SO ämnena då det är 

samhällskunskapen jag ska undersöka. 

Framtiden börjar genom att kort redovisa människans historia för att landa i nutid. Här beskrivs hur både 

mamman och pappan yrkesarbetar. Enförälderfamilj och sammanslagna familjer har blivit vanligare, det 

existerar fler familjekonstellationer nu än enbart kärnfamiljen.
250

 

SAMS 2 (1988) innehåller kapitlen Lag och rätt, Din egen ekonomi, Du och de andra, Kommunerna, Vår 

sociala trygghet. Kapitel Du och de andra och Vår sociala trygghet behandlar genus. 

Du och de andra innehåller ett avsnitt om tjejer och killar, när det handlar om lika utbildning – olika 

framtid. Här finns beskrivet att skolan ska verka för en jämställdhet mellan kvinnor och män. En 

undersökning visade skillnaden mellan pojkar och flickors sätt att vara i skolan. Den visade att pojkar 

fick tala dubbelt så mycket i jämförelse med flickorna, de avbröt flickorna ofta, tog fler initiativ och 

pratade oftare utan att räcka upp handen. Ingen i klassen tyckte dock att det var något konstigt. 

Könsrollerna lärs in av föräldrarna, där pojkar härmar efter sin pappa och flickorna sin mamma. I äldre 

ålder umgås man mest med det egna könet.
251
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Vår sociala trygghet tar upp att kommunen är skyldig att ordna barnomsorg eftersom det är så många 

som arbetar. Sex av tio barn fick barnomsorg, resterande fick mammor och pappor i hemarbete eller 

deltidsarbete ta hand om. 

Vidare behandlas äktenskapet och beskrivs som ett avtal mellan jämlikar och att det slås fast i 

Äktenskapsbalken och Föräldrabalken där man ska vårda hem och barn gemensamt. Man berättar hur 

det fungerar att leva ihop som sambos och vilka rättigheter och skyldigheter man har. Sedan behandlas 

fråga om homosexuella där man kan leva som sambos, men man får inte ingå äktenskap, men beskriver 

även kritiken som riktas mot förbudet och diskrimineringen mot homosexuella kvinnor och män.
252

 

Skilsmässa beskrivs i ett eget avsnitt och orsakerna beskrivs vara att den moderna familjen inte har nog 

med tid för varandra, hemarbetet fördelas ojämlikt och avvägningen mellan arbete och familjen är svår. 

Man anger även otrohet och våld i äktenskapet.
253

 

Sjukvårdsförmånerna som tas upp är hemhjälp vid sjukdom för att klara hushållsarbetet och 

barntillsynen, denna är avgiftsbelagd och söks via kommunens socialtjänst.
254

 

SAMS 3 (1989) innehåller kapitlen, Arbetslivet, Hur Sverige styrs, Samhällets ekonomi, Demokrati och 

diktatur och Vägval för världen. 

Arbetslivet är det enda kapitlet som där genus kommer upp, det beskrivs under avsnittet arbetskraft och 

arbetsmarknad. 

Arbetskraften omfattar mer än halva vår befolkning, omkring 4,5 miljoner människor, och består idag av nästan 

lika många kvinnor som män. Cirka en fjärdedel av arbetskraften, främst kvinnor, har deltidsarbete.
255

 

 

Avsnittet jämställdhet och könsroller tar upp att kvinnor fortfarande får lägre lön än män för 

motsvarande jobb, de blir inte anställda som chefer, lägger fyra gånger mer tid på hemarbetet än män. 

Varannan kvinna arbetar deltid och beror oftast på grund av att de inte har något val, anledningen är 

invanda könsroller, orättvis uppdelning av hemarbete och arbetsgivarnas inställning.
256

  

Skälen till att kvinnor har sämre lön än män är flera. Deltidsarbetet är ett. Ett annat är att lönerna släpar i 

traditionella kvinnoyrken. Kvinnor har dessutom svårare än män att ”stiga i graderna” i ett arbete. Eftersom 
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könsrollerna ser ut som de gör, väljer nämligen arbetsgivare ibland att anställa och befordra en man hellre än en 

kvinna – även när de har likvärdiga meriter.
257

 

Lagen mot könsdiskriminering förbjuder att behandla kvinnor och män olika och det är 

jämställdhetsombudsmannen som ska säkerställa att lagen följs. Vidare informeras eleverna om att det 

inte är lagar som saknas för jämställdhet utan det är en fråga om attityder och värderingar främst mäns, 

här krävs att man ändrar på de invanda mönster som finns.
258

  

Jämställdhetsfrågan behandlas i lärobokens alla tre delar, dock i mindre omfattning än de tidigare 

läroböckerna. Det förekommer när läroboken beskriver barns utbildning, här beskriver man hur skolan 

ska verka för att främja jämställdhet, men att det oftast är pojkarna i skolan som tar mest plats, pratar 

höst, pratar utan att räcka upp handen men att alla, även flickorna, var okej med detta. Här syns den 

naturliga ordning som beskrivs av Hirdman. Män ses som överordnade och har en given högre position, 

medan kvinnor tar den underordnade rollen och finner sig i den.
259

 

I läroboken beskrivs det att könsrollerna fick flickor och pojkar efter att härmat sin mamma eller pappa 

och i äldre ålder var det en anledning att man mest umgicks med det egna könet. 

När arbetslivet beskrivs informeras läsaren om att det nästan är lika många kvinnor som män som 

arbetar, så många som varannan kvinna arbetar deltid och orsaken är invanda könsroller, merparten av 

hemarbetet och arbetsgivarens inställning. Deltid anges också som en av anledningarna till kvinnors låga 

löner, men även att kvinnoyrkenas löner släpar. Arbetsgivare väljer hellre att anställa en man på grund 

av könsrollerna. Eleverna informeras om att det finns en jämställdhetsombudsman som man kan anmäla 

könsdiskriminering till.  

Äktenskapet gås även det genom och här finns att läsa att det ska vara ett avtal mellan jämlikar. 

Homosexualiteten beskrivs men det påpekas att man inte får ingå äktenskap.  

Även om jag upplever böckerna som mindre innehållsrika när det kommer till genusfrågor så är de ändå 

av vikt. Man pekar på hur verkligheten ser ut och varför. Däremot ges inga beskrivningar av hur 

eleverna kan tänka eller göra för att det ska bli annorlunda. Jag tycker den rådande strukturen i samhället 

ifrågasätts. 
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2.3.3  Läroböcker utifrån Lpo 94 

Följande läroböcker kommer undersökas. 

Samhälle i dag 7-9 (2003) är en samlingsbok för högstadiet i samhällskunskap. Den är skriven av Karin 

Wergel, Kaj Hildingson och Lars Hildingson och utgiven av Natur och Kultur. Jag kommer behandla de 

tre böckerna separat. 

Samhällskunskap (2004) är utgiven av Gleerups och skriven av Erik Nilsson, Sture Långström och 

Göran Swanelid. 

2.3.3.1  Samhälle i dag 7-9 

Samhälle 7 innehåller kapitlen Dina Pengar, Medierna omkring oss, Mobbning och våld, Droger, Lag 

och rätt. 

I kapitlet Medierna omkring oss frågar man läsaren varför man väljer att titta på våldsfilmer. Tre teorier 

som forskare brukar tala om anges:
260

  

En annan teori handlar om övergången mellan att vara barn och vuxen. Det blir ett slags manlighetsprov att se 

riktigt otäcka våldsfilmer tillsammans med sina killkompisar.
261

 

 

Mobbning och våld beskriver vad mobbning är och beskriver en speciell sorts mobbning, riktad mot 

tjejer. Där killar blir indragna på toaletter och tafsade på, men även att de blir kallade könsord.
262

  

En undersökning visar att åtta av tio gymnasieelever i Stockholms län fick höra könsord i korridoren varje dag. I 

Stockholm hade nästan hälften av alla flickor utsatts för sexuella trakasserier på skolorna. 29 procent av flickorna 

hade fått psykiska besvär.
263

 

 

När boken ställer frågan vem det är som mobbar och varför ges förklaringen att många killar mobbar för 

att känna sig manliga och starka och är rädda för att se tjejer som likvärdiga. För att förminska tjejen 

slänger de ur sig könsord.
264
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Samhälle i dag 8 innehåller kapitlen Val och partier, Så styrs Sverige, Vår kommun, Om arbetslivet, 

Folk i Norden och Hur är vi mot varandra? 

Genus belyses först i kapitlet Om arbetslivet i avsnittet manligt, kvinnligt, rättvist? Här beskrivs att det i 

Sverige arbetar nästan lika många kvinnor som män och att det är ett tecken på jämställdhet, ändå är det 

inte jämställt mellan kvinnor och män. Det finns en indelning av kvinnliga och manliga yrkesområden. 

Typiska områden som kvinnor arbetar i är vård, omsorg och handel, vilket är lågbetalda yrken. Män 

tjänar 25 procent mer än kvinnor. Trots att kvinnor är mer högutbildade än män är de i alla typer av 

arbeten lönediskriminerade.
265

  

Den största löneskillnaden mellan kvinnor och män på samma arbetsplats handlar om hierarki. Männen finns i 

toppen och kvinnorna i botten av organisationen. (…) En del av skillnaden i lön beror på att kvinnor och män 

värderas ansvaret för barnen olika. Många kvinnor väljer att stanna hemma mer medan barnen är små. (…) 

Kvinnor arbetar dessutom oftare deltid än män. Men det finns företag som uppmuntrar sina manliga anställda att 

vara hemma mer med sina små barn.
266

 

 

Hur vi är mot varandra tar upp vikten av att respektera varandra och att respektera ett nej. Boken tar upp 

en fallbeskrivning om ämnet. Och informerar vidare om att säga nej.
267

 

För att få sin vilja igenom är det inte ovanligt att en kille skuldbelägger tjejen genom att säga. De är feg, taskig, 

oerfaren, du tänker bara på dig själv, du tänker inte alls på mig. Det är ett sätt att ge tjejen dåligt samvete och få 

henne att hamna i ett moraliskt underläge.//Det är viktigt att stå på sig. Var stolt över din kropp och ditt kön. Ingen 

har rätt att öva sexuell utpressning eller göra något som du inte själv är med på. Det är du som ska styra över sin 

kropp och din sexualitet.
268

 

 

Samhälle i dag 9 innehåller kapitlen Samhällets ekonomi, EU – på väg att ena Europa, Flyktingar och 

invandrare, Länder i världen, Fattiga och rika länder, Mat, miljö och politik och En orolig värld. 

I kapitlet Flyktingar och invandrare beskrivs för läsaren att hur viktig släkten kan vara för invandrare, de 

har haft den roll som den svenska staten har i Sverige, vilken innebär att man kan klara sig utan släkten. 

När släktens auktoritet minskar, minskar även den egna gruppens makt.
269

  

Ett tydligt exempel är när flickor från vissa kulturer försöker leva som sina svenska kamrater. Det händer att de 

blir utsatta för trakasserier och till och med mordhot av sina egna bröder, föräldrar och andra släktningar. Där 
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råder inget av den jämlikhet mellan man och kvinna som det svenska samhället kämpar för. En flickas heder är 

hela släktens angelägenhet.
270

 

 

Vidare tar läroboken upp mordet på Fadime Sahindal. Och berättar att det kan bli en kulturkrock när 

invandrare möter det svenska samhället, men att man den egna kulturen aldrig ger en människa rätt att 

bryta mot den svenska lagen.
271

 

I den här läroboken märks en förändring. Här behandlas inte genusfrågan i samband med barn och 

ungdomars uppväxt. Genusfrågor kommer däremot upp när man talar om mediers påverkan där det 

beskrivs hur pojkar tittar på våldsfilmer för att påvisa sin manlighet. Vidare tar man upp den 

könsdiskriminerande mobbning som enligt läroboken blivit allt vanligare bland skolelever. Det är främst 

pojkar som kallar flickor könsord och blir tafsade på i skolans toaletter. Vidare tar böckerna upp vikten 

av att ett nej är ett nej, rätten till sin egen kropp och att inga har rätt att utöva sexuell utpressning. 

Genus behandlas i kapitlet om arbetslivet där jämställdheten fortfarande är ett problem. Kvinnor tjänar 

25 procent mindre än män. Man påpekar att lönediskriminering sker trots att kvinnor numer ofta har en 

högre utbildning än män. Det handlar oftast om en hierarki som finns på arbetsplatserna där den 

naturliga ordningen råder med männen i toppositioner. En annan anledning som återges är kvinnors 

deltidsarbete och att fler kvinnor väljer att stanna hemma när barnen är små, men att allt fler företag ser 

positivt på att fler manliga anställda är hemma med barnen. 

I kapitlet om invandrare och flyktingar beskriver man den kulturkrock som kan ske, här tar man upp 

exemplet med flickor från andra kulturer som försöker leva som sina svenska kamrater. Den jämlikhet 

som finns mellan kvinnor och män i Sverige finns inte där på samma sätt och flickor kan bli utsatta för 

både mordhot och trakasserier. Man behandlar även mordet Fadime och att den egna kulturen aldrig får 

stå över de svenska lagarna. 

Man ser en tydlig förändring i den här läroboken gentemot de tidigare, här tar man upp ny problematik 

när det kommer till samhället. Genusfrågorna finns koncentrerade till trakasserier av unga flickor, men 

även rätten till sin egen kropp. Det här kan kopplas till Hirdmans genusteori, där den naturliga ordningen 

kan diskuteras, och även så det nu icke existerade genuskontraktet.  En annan förändring som syns är att 

invandrare och flyktingar behandlas och kopplas till genusfrågor. Hur kulturen kan skilja sig och 

jämställdheten saknas. Här blir den naturliga ordningen en helt annan än den vi ser i det svenska 

samhället. 
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Det som fortfarande finns med från tidigare läroböcker är frågan om jämställdhet i arbetslivet, där 

kvinnor har ett mindre värde än män. Problemen med deltiden och kvinnans hemmavarande med barnen 

lyfts. Men även frågor om den naturliga ordningen som fortfarande existerar på många arbetsplatser och 

som kan förstärka det genuskontrakt som tidigare funnits i samhället. Både när det kommer till 

invandare och flyktingar och arbetslivet kan man kopplade detta till Hirdman och genusteori. 

En annan problematik syns i läroboken och kopplas både till demokratibegreppet men även utifrån den 

rådande strukturen i samhället. 

Här syns en tydlig förändring men demokratibegreppet och den utbildningskonception som råder är 

oförändrad från tidigare, Däremot så blir det en annan didaktisk typologi som beskrivs av Larsson där 

eleven fortfarande ska fostras till aktiva medborgare men även kunna reflektera kritiskt och vara 

medveten om konflikter. Den andra typologin som beskrivs är den problembaserade undervisningen som 

blir central och knyter an till elevernas motivation och intresse för aktuella frågor.
272

 

Man kan även skönja en förändring när det kommer till i- kunskap och om- kunskap som Långström och 

Virta beskriver. Kunskapen är mer inriktad på att lära sig kunskap som de kan ha nytta av för att kunna 

delta i samhället.  

 

2.3.3.2  Samhällskunskap 

Läroboken Samhällskunskap är skriven för högstadiet och utgår från Lpo 94. Bokens kapitel består av 

Lever myror i samhällen? Vi och våra massmedier, Arbetslivet, Sveriges kommuner, Välfärdssamhället, 

Vägen mot vuxenlivet, Droger och drogmissbruk, Invandrare i Sverige, Hur styrs Sverige, Demokrati 

och diktatur, Samhällets ekonomi och Världen idag och i morgon. 

Lag och rätt tar upp äktenskapet och skilsmässa. Här betonas det att man inte får vara för nära släkt för 

att få gifta sig. Skilsmässan beslutas av tingsrätten.
273

 

Kapitlet Vägen mot vuxenlivet berättar om barns tonårstid är en inkörsport till vuxenlivet. Här kommer 

avsnittet att var två där vägen mot vuxenlivet och att hitta sin roll diskuteras. Här plockas reklamens 

påverkan på osäkra individer upp och hur man ska leva upp till dessa ideal.
274
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Att se ut som trådsmala tonårsmodeller är omöjligt för ungdomar som fortfarande växer. Bantning som leder till 

självsvält, anorexi, har blivit allt vanligare bland tonårsflickor.
275

 

 

Filmens och reklamens påverkan på tonårspojkar där hjälten är muskulös och välbyggd tas också upp för 

diskussion i texten. Idrott och motion är hälsosamt men att överdrifter kan ge skador på kroppen.
276

  

I läroboken återkommer barn och ungdomars uppväxt och hur man sin roll som vuxen, men även hur 

media/reklam påverkar ungdomar till osunda ideal, både för män-och kvinnor. 

Även äktenskapet behandlas, men jag ser inget som tyder på att det ska ses som en norm. Äktenskap 

mellan man och kvinna kommer inte upp, utan man påpekar att äktenskap inte får ske om paret har för 

nära släktband. 

Här syns det flera förändringar. Arbetslivet och jämställdhet behandlas inte, vilket har gjort i alla de 

tidigare läroböckerna i min undersökning. I den andra läroboken som utgår från Lpo 94 behandlar man 

mobbning och trakasserier, det finns inte med här.    

 

2.3.4  Sammanfattning läroböcker samhällskunskap 

De första läroböckerna som är kopplade till Lgr 69 är båda mycket innehållsrika, precis som Lgr 69. 

Genusfrågor kopplas tillarbetslivet och vilket av yrkesarbete. Vikten av yrkesutbildning för både kvinnor 

och män. Även samlivet behandlas och här kommer delat ansvar för hemarbete upp till följd av att fler 

kvinnor yrkesarbetar, äktenskapen mellan kvinna och man tas upp och mediers påverkan på 

könsrollerna. 

Läroböckerna som är kopplade till Lgr 80 skiljer sig åt. Boken Samhälle i dag (1984) är mer 

ämnestraditionsenlig och påminner mycket om de tidigare böckerna, där delarna arbetsliv, studier, 

samliv och medier tar upp genusfrågan. SAMS (1987-1989) är däremot utgiven som en bok i so ämnena 

tillsammans. Här syns ett mindre stoff än tidigare. Genusfrågor behandlas fortfarande, men inte i lika 

stor omfattning. De finns med i arbetsliv, studier, samliv och medier.  

Den största förändringen syns i de läroböcker som är kopplade till Lpo 94. I läroboken Samhälle idag 

(2004) kommer genus upp i samband med att ungdomars samliv behandlas finns information om rätten 

till sin egen kropp och rätten att säga nej och sexuella trakasserier, riktade mot tjejer, som förekommer. 
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Invandringen och flyktingar kopplas till genusfrågor som ska ge en förståelse för hur livet kan skilja sig 

åt och kulturkrockar kan förekomma, men att det ändå är de svenska lagarna som gäller.  

Läroboken Samhällskunskap innehåller inte arbetsliv kopplat till jämställdhet, däremot medier och det 

osunda ideal som förmedlas, vilka kan leda till ohälsa. Äktenskapet beskrivs inte med man och kvinna. 
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3. Slutsatser och diskussion 

Min undersökning startar med Lgr 69 och undersöker samhällskunskapens utveckling när det kommer 

till frågor om genus, som berör den naturliga ordningen och genuskontraktet. Samhällskunskapen som 

ämne kommer ligga till grund för undersökningen eftersom ämnet syftar till att fostra morgondagens 

medborgare. Genom att studera ämnesplanerna och jämföra dessa med läroböcker vill jag undersöka 

kontinuitet och förändring när det kommer till genusaspekten i ämnet.   

Undersökningen syftar till att belysa kontinuitet och förändring i synen på genus i 

samhällskunskapsämnet under perioden 1969 – 2010. Undersökningen bygger i huvudsak på en analys 

av läroplaner och läroböcker i ämnet. I syftet ingår dessutom att söka olika förklaringar till kontinuitet 

och förändring. 

Uppsatsens forskningsfrågor är följande: 

Hur behandlas genus i samhällskunskapsämnet under undersökningsperioden? 

Förändras synen på genus i ämnet samhällskunskap under undersökningsperioden? 

Vad kan förklara kontinuitet och förändring i synen på genus i samhällskunskapsämnet? 

Genus behandlas i alla de tre läroplanerna jag undersökt, samt de böcker som hör till respektive läroplan. 

Frågor som rör genus behandlas i områdena som behandlar arbetsliv och studier, medier och samlevnad. 

Genusfrågorna har i Lgr 69 uppmärksammats och man ser att skolan arbetar för att sudda ut den 

traditionsenliga normen om manligt och kvinnligt, både i hemmet. I läroböckerna (1970, 1980) i främst 

togs genusfrågorna upp i kapitlen som behandlade arbetslivet, studierna, samlevnad och rörelser och 

organisationer och medier.  

I Lgr 80 syns ovanstående i det numera begränsade stoffet främst i läroböckerna. I målen behandlas 

demokratins rättigheter och skyldigheter samt normer och lagar. Eleverna ska få förståelse för andra 

människor och villkor, detta ska verka som en grund för jämlikhet. Läroböckerna som behandlar Lgr 80 

(1984, 1987-1989). Genus förekommer i delarna som berör arbetsliv och utbildning, rörelser och 

organisationer, media, tonårstiden, samlevnad. 

I Lpo 94 behandlas inte genusfrågor på samma sätt utan hamnar under de demokratiska värderingar som 

svenska samhället har. Livsmönster blir en huvudpunkt som behandlar normer, värderingar, kultur och 

traditioner, och allas vikt i samhället, barn, kvinnor och män på arbetet i hemmet och på fritiden. 

Eleverna ska även kunna analysera och jämföra detta internationellt. Läroböckerna som utgår från Lpo 
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94 (2004 och 2003) visar på förändring på många sätt. Det finns några nya indelningar i läroböckerna 

t.ex. invandrare och flyktingar och mobbning och våld, i båda dessa behandlas genusfrågan, men även i 

arbetslivet, medierna omkring oss och hur vi är mot varandra. 

 

Synen på genus i samhällskunskapen förändras i takt med samhället. Redan från start (Lgr 69) beskrevs 

orsaker till varför män och kvinnor internaliserar könsrollerna och hur dessa reproduceras, detta 

fortsätter under hela undersökningsperioden, men avtar i tyngd i sista läroplanen (Lpo 94). 

Den största förändring som ses är att yrkesarbetande husmödrar blir yrkesarbetare, När min 

undersökning starar påpekas rätten till att arbeta. Läroplaner och läroböcker pekar på behovet av 

arbetskraft och vikten av att kvinnor yrkesutbildar sig. I Lpo 94 diskuteras det varken kvinnliga arbetare 

eller utbildning på samma sätt, nu heter det arbetar och kvinnor är ofta högre utbildade än män. 

Jämställdhet i äktenskapet blir av större vikt ju fler kvinnor som yrkesarbetar, vilket sker under 

undersökningsperioden. I Lgr 69 påpekas det att man ska dela på hemarbetet, men att hemarbetet kan bli 

svårt om denne lämnas ensam eller hustrun blir sjuk. Här har samhället ordnat med social hjälp. Dessa 

hjälpinstanser finns kvar när Lgr 80 blir verklighet, men nu påpekar både Lgr 80 och läroböckerna att 

jämställdhet i äktenskapet och hemarbetet är viktigt när man lever tillsammans, vilket gör att innehållet 

blir tvetydigt.  Synen på familjen, kärnfamiljen, där man och kvinna gifter sig och skaffar barn 

förändras. Heterosexualitet och äktenskap diskuteras. I läroböckerna till Lpo 94 lyfter man 

homosexualitet och den kritik som finns i samhället där acceptans saknas behandlas, något som i Lgr 69 

beskrevs som avvikande sexuella beteenden. Äktenskapet beskrivs inte med man och hustru, utan det är 

viktigt att man inte är för nära släkt. 

Man påpekade redan i Lgr 69 att media hade en påverkan när det kommer till att reproducera 

traditionella könsroller, vilket fortsätter fram till Lpo 94. I en av läroböckerna påpekas medias påverkan 

där anorexi och ohälsosamma kroppsideal finns med. 

Den mest tydliga förändringen när det kommer till hur genus behandlas i samhällskunskapen syns i en 

av läroböckerna till Lpo 94. De nya områden som behandlar genusfrågan handlar om invandrare och 

flyktingar och mobbing och våld. Kulturkrockar och traditioner, samt könsdiskriminering och rätten till 

sin egen kropp är områden som tidigare inte behandlats i min undersökning. 

De förklaringar till kontinuitet och förändring som kan skönjas är är demokratins ökade betydelse, och 

med den en förståelse för alla människors lika värde och rätt. Mellan 1950 fram till 1980- talet ser man 

även hur kvinnorörelser och feminism får mer utrymme i politiken där lagar som främjar jämställdheten 



64 
 

blir till verklighet. Ekonomin är också en bidragande orsak, uppbyggandet av Sverige som en 

välfärdsstat framträder, framför allt eftersom kvinnor behövs som arbetskraft i samhället. Det här 

förändrar den naturliga ordningen där kvinnan är understående mannen och genuskontraktet som innebär 

att kvinnan ska ta hand om hem och barn och mannen arbeta och se till att maten står på bordet. 

Fortsättningsvis så sker förändringarna att uppmärksamma den ojämställdhet som syns på arbetsplatser, 

där mannen oftast är överst i hierarkin. Deltidsarbete och lägre löner för kvinnor gör att både den 

naturliga ordningen och genuskontraktet får svårt att helt försvinna. I takt med att samhället förändras 

försvinner och/eller förändras även de strukturer som finns och gör det möjligt för den naturliga 

ordningen och genuskontraktet att existera. 

Genus framställning i samhällskunskapsämnet har under perioden både innehållit en kontinuitet, vilket 

kan ses i de områden där genusfrågor tas upp, men även förändring. Det rör sig om arbetslivet och 

studier, samlivet och media. Alla områden kan kopplas till vikten av demokrati i samhället. Englund ger 

en beskrivning av vad kommit fram till påverkat de tre utbildningskonceptionerna när det kommer till 

jämställdhets- och demokratibegreppet. Han undersöker hur samhällskunskapsämnet växt fram starkt 

påverkad av politik och ideologier där demokratin och fostransuppdraget varit central. 

Olsson pekar på svårigheten för läraren att tolka de nya läroplanerna, där det istället ofta blir lärarens 

föreställning om ämnet som får styra. Olssons forskning visar att lärare är oeniga vilka kunskaper som 

ska prioriteras, vilket försvårar undervisningen. Författaren påpekar kritiken som fördes mot både Lgr 80 

och Lpo 94 där kursplanerna gjorde det svårt för lärare att ge dessa ett innehåll och att målet varit 

otydliga vilket gjort tolkningsutrymmet för stort. Jag håller med Olsson i sina slutsatser, jag blev 

konfunderad när jag läste Lgr 80 efter att ha tillbringat åtskilliga timmar med Lgr 69. Även Englund 

skriver om att ämnestraditionen levde vidare, eftersom tolkningsutrymmet och otydligheten gjorde 

arbetet svårt för läraren när Lgr 80 blev aktuell. 

De olika ämnesområdena belyser den genusdebatt som kom att prägla efterkrigstiden. Hirdman använder 

begreppet genus för att analysera kvinnans underordning och förstå delaktigheten i den. Mycket av det 

som händer under perioden före Lgr 69 och fram till Lpo 94 återspeglar den förändring som sker i 

samhället när det kommer till makt och kultur Den förändring som skett i samhället återspeglas i 

kursplanerna, där förändringen inte är slående, men blir något tydligare i läroböckerna. 

Förståelsen för hur skolan förändras är nödvändig för att få ett historiskt perspektiv på min 

undersökning, här gäller det att förstå informationen sett i sin samtid. Och förstå vad som legat till 

bakgrund för förändringar och skolans framväxt. Här tycker jag att min slutsats kan härledas till det som 

finns beskrivet i Utbildningshistoria. 
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Den läroplansteori jag använt mig av är Englunds tre utbildningskonceptioner vilka skiljer sig åt när det 

kommer till frågan om hur demokrati som styrform ska förvaltas. Med andra ord de sätt man såg på 

samhällskunskapen, det skedde en förändring av hur demokratin skulle förstås, vilket jag kan se i min 

undersökning och som även hjälper till att förstå den förändring som sker med läroplanerna. Man kan 

tydligt se en skillnad i hur målen för samhällskunskapen beskrivs i Lgr 69 där man ska levandegöra de 

demokratiska värderingarna… och i Lgr 80 ska eleverna ges kunskap och få en ökad förståelse för lagar, 

normer… och förstå vikten av demokratiska värderingar… I Lpo 94 finns det att hitta att eleverna ska 

känna till och tillämpa demokratisk… För min egen del har konceptionerna hjälpt mig tolka mina 

resultat och förstå förändringen som sker i demokratin, vilket i sin tur påverkar vikten av jämställdhet i 

samhället. När det kommer till frågorna som författaren använder för att undersöka läromedel har jag 

använt mig av dessa när jag undersökt läroböcker, mest för att plocka fram min empiri, jag har valt att 

inte redovisa denna utifrån Englunds frågor, utan de har funnits som stöd. 

Genusteorin är från Hirdman och har varit betydande för att förstå genus över lag, men även för att 

förstå de förändringar eller/och den kontinuitet som sker i samhället under perioden för min 

undersökning. Författarens beskrivning och förklaring av naturlig ordning och genuskontraktet har legat 

till grund för mina tolkningar av min empiri vilket gjort teorin oumbärlig. Hirdmans genusteori hjälper 

till att tolka och ge en förklaring till varför saker och ting sker, hur det är en samverkan av samhällets 

strukturer, historien, kultur, reproduktion, politik, ekonomi, makt och värderingar. Att genus inte förstås 

och förklaras ur bara en synvinkel. 

Jag har valt att undersöka läroplaner och läroböcker som används i Sveriges utbildningsinstitutioner 

under tiden då Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94 användes. Undersökningen har ett utbildningshistoriskt 

perspektiv och utgår från läroplansteori och genusteori. Tolkningarna har jag gjort utifrån den kunskap 

jag fått nämnda teorier. Här kan det finnas en risk att jag tolkat läroplanen fel eller att läroböckerna 

tolkats på fel sätt. Men jag har tydligt skrivit fram och gett exempel på vad jag funnit i läroplaner och 

läroböcker för att undersökningen ska bli så transperent som möjligt.  

Mina källor anser jag vara pålitliga, de är utgivna av skolöverstyrelsen och skolverket, vilket gör att de 

är kontrollerade och godkända av de som för tillfället satt vid statsmakten. Kritiken mot utvalda 

läroböcker skulle kunna vara på sin plats. Här styrde tillgången mitt urval, jag försökte använda mig av 

två större företag för att tydligt kunna jämföra mina resultat, dessvärre fann jag bara ett företag som gett 

ut böcker för hela perioden. Men valde ändå att ta med de andra läroböckerna för at kunna jämföra 

framställningen av läroplanerna. Det andra som kan kritiseras av läsaren är valet av läroboken som getts 

ut 1980, samma år som den nya läroplanen (Lgr 80) blir verklighet. Detta anser jag inte vara grund för 

kritik då den nya läroplanen inte syntes i läroböckerna sammas år. 
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Min undersökning leder fram till att det går att se en förändring i samhällskunskapsämnet när det 

kommer till genusfrågor och orsaker till detta. Men även en kontinuitet där man i tre olika läroplaner 

som är aktuella mellan 1969 fram till 2010 diskuterar den ojämlikhet som råder på arbetsplatser trots 

lagförändringar som lyfter kvinnors ställning i samhället och lagar som ska förhindra att diskriminering 

får ske på grund av kön. Även medias påverkan på ungdomar där de inte bara är en bidragande faktor till 

att genus reproduceras, utan även direkt påverkar individer till osunda ideal. Man ser även hur 

invandringen kopplas till genusfrågor, där orsaken främst är kulturskillnader,  

Här finns möjlighet till fortsatt forskning. Undersökningar som kopplas till alla de ovan nämnda 

områden skulle vara möjliga. Hur lyfts arbetsplatser och genus idag, när fler kvinnor är högutbildade, 

lyfts ojämställdheten i arbetsområden på liknande sätt som tidigare. Media skulle kunna undersökas i det 

oändliga, allra helst när vi idag har ett informationssamhälle som matar individer med information 

dygnet runt. Hur förmedlas genus i media idag jämfört med tidigare och vilken plats får det i läroplaner. 

Även arbetsområdet som behandlar invandrare och flyktingar är mer aktuellt idag än vad det tidigare 

var, då vi haft en flyktingvåg och fler människor idag lever med en eller två föräldrar med 

invandrarbakgrund. Hur har utvecklingen i samhällskunskapsämnet sett ut när det kommer till 

fostransaspekten och de demokratiska värden den ska förmedla? 
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4. SAMMANFATTNING 

Sverige anses vara ett av de länder i världen som är mest jämställt, trots det finns det skillnader mellan 

könen i samhället. Min undersökning grundar sig i funderingar kring hur samhällskunskapen som 

skolämne behandlat frågorna mellan åren 1969 – 2010. Skolans framväxt i Sverige och betydelsen av 

demokrati och samhällsfostran ligger till grund för samhällskunskapsämnet. Skolan blir nio årig och en 

skola för alla, demokratin bidrar även till att jämställdheten mellan könen blir en aktuell fråga. Mina 

funderingar kring detta ledde fram till följande forskningsfrågor. Hur behandlas genus i 

samhällskunskapsämnet under undersökningsperioden? Förändras synen på genus i ämnet 

samhällskunskap under undersökningsperioden? Vad kan förklara kontinuitet och förändring i synen på 

genus i samhällskunskapsämnet?  

Som grund för min undersökning ligger den tidigare forskningen där demokrati, samhällskunskapsämnet 

och genus behandlas. Vilket har gett mig en utgångspunkt, idéer och inspiration. Mina teoretiska 

utgångspunkter har varit läroplansteori, där Englund gjort demokratin och samhällskunskapens framväxt 

begriplig men även gett mig verktyg för att hantera empirin. Genusteorin är min andra teori, där 

Hirdman varit det som gjort genus, naturlig ordning och genuskontraktet begripligt.  

Metoden har varit tolkningar av kursplaner för ämnet samhällskunskap och läroböcker där 

utgångspunkten varit läroplansteori och genusteori. Källmaterialet är kontrollerat av statliga institutioner 

och speglar sin samtid. 

Undersökningen utgår från läroplanerna Lgr, 69, Lgr 80 och Lpo 94 och till varje läroplan två 

läroböcker. Dessa har jag tolkat enskilt, kursplaner för sig följt av en sammanfattning och sedan 

läroböcker följt av en sammanfattning. Jag har lyft exempel från både kursplaner och läroböcker för att 

ge tyngd åt undersökningen. Allt är tolkat utifrån mina teoretiska utgångspunkter och kopplade till 

tidigare forskning. 

Mitt resultat visar att genus behandlas under hela perioden, de områden som är ständigt återkommande 

är arbetsliv och studier, samliv och medier, detta syns både i läroplanerna, och läroböckerna. Det sker 

både förändringar och kontinuitet. Förändringarna som är tydligast är att kvinnors förflyttning från 

hemmet till arbete påverkar både den naturliga ordningen och genuskontraktet, eftersom det även 

påverkar samlivet och studier. Av vikt är även att trots lagar om jämställdhet och könsdiskriminering, 

fortfarande i slutet av min underökning inte råder jämställdhet på arbetsplatser i Sverige.  
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Mina resultat presenteras i kapitel 3 tillsamman med en återkoppling till tidigare forskning och teorier 

jag använt mig av i min undersökning. Här reflekterar jag över min metod och källanvändning. Slutligen 

ges en beskrivning av ny kunskap som jag kommit fram till och exempel på vad man skulle kunna 

forska vidare om. 
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