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Abstract 
 

Syftet med denna uppsats är, att genom en diskursanalytisk metod, undersöka hur genus framställs 

och konstrueras i två samhällskunskapsböcker från gymnasiet. Vidare är syftet att undersöka i 

vilken grad läroböckernas framställning av manligt och kvinnligt stämmer överens med den syn på 

genus och jämställdhet som finns i skolans styrdokument, i detta fall Lpf 94? Tidigare forskning 

har visat att det är män/pojkar som får mest utrymme i läromedlen samt att män och kvinnor oftast 

framställs och avbildas med stereotypa drag. Detta är också resultatet utifrån min undersökning av 

läromedlen även om analysen också visat på försök att bryta med traditionella könsmönster genom 

att i vissa fall hålla en könsneutral linje. Resultatet från uppsatsen visar också att läromedlen inte 

riktigt uppfyller de krav på jämställdhet och genusproblematiserande, vilket uppmanas till i 

styrdokumenten, i detta fall Lpf 94.  

 

Nyckelord: Genus, kön, läromedel, diskurs, styrdokument 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

 

”Hur kan man tänka sig att det ska 

kunna uppstå s.k. full likställighet mellan 

man och kvinna? De är ju inte ens av 

samma kön”.1 

                                        Carl Hammarén 

 

För några år sedan, i början av min utbildning till lärare, läste jag en bok som ingick i den 

obligatoriska kurslitteraturen. Det var Kajsa Svaleryd som skrivit den och den behandlade ämnet 

genuspedagogik. I vederbörande bok fanns en liten anekdot som speciellt etsade sig fast i mitt 

minne och med vilken jag sedan dess tröttat ut min omgivning med att berätta ett flertal gånger. 

Svaleryd beskrev hur hon skulle köpa en present åt sin väninnas nyfödda bebis. När hon kommer 

fram till kassan frågar expediten om hon vill ha rosa eller blått snöre, alltså underförstått, är det en 

pojke eller flicka? Svaleryd svarar då att expediten kan ta lite av varje eftersom hon inte vet vilken 

färg bebisen kommer att tycka bäst om.2 

 

Denna berättelse tycker jag kan få stå som ett statuerande exempel på hur vi i samhället tänker 

kring pojkar/flickor, kvinnor/män. Hur vi varje dag, medvetet och omedvetet, ingår i ett 

sammanhang där vi klassificeras efter vilket kön vi föds med. Den allra första frågan man får när 

man som nybliven förälder ringer runt till släkt och vänner brukar vara; blev det en pojke eller 

flicka? Svaleryd menar att det inte är något konstigt eller någon slump med att det just är denna 

fråga som är den första, eftersom det kön vi föds med i fortsättningen kommer att avgöra hur vi 

behandlas i många olika sammanhang.3 

 

Under senare år har ”problemet” med hur olika vi behandlar pojkar och flickor också blivit allt 

viktigare inom skolans kontext och pedagogiken. En mängd litteratur och forskning runt genus, 

                                                 
1 http://www.livet.se/ord/kategori/J%C3%A4mlikhet,_J%C3%A4mst%C3%A4lldhet 
2 Svaleryd, K. (2003) s. 30-31 
3 Svaleryd, K. (2003) s.   23-24 
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kön4 och skolan har poppat upp inom både den vetenskapliga världen och inom 

populärlitteraturen. Kajsa Svaleryd menar dock att det inte hjälper att det finns en mängd forskning 

om jämställdhet inom pedagogiken utan det måste till en medveten genuspedagogik från alla oss 

som verkar inom skolan.5 

                                                

 

Ett stort ansvar i arbetet med att uppmärksamma tjejers och killars olika villkor i livet har de 

senaste decennierna legat på den svenska skolan. Det är i skolan som barnen, i samverkan med 

hemmet, ska lära sig att bli en god, samhällelig och demokratisk medborgare och ett steg i denna 

riktning är att kunna behandla alla människor utifrån lika villkor. Historiskt sett har dock inte den 

svenska skolan som institution kunnat betraktas som en förebild för demokratiska och likvärdiga 

förhållningssätt. Den svenska skolan har, historiskt sett, inte bara varit klassegregerad utan även 

kännetecknad av tydliga könsstrukturer. De gamla läroverken var t ex en skolform för de 

borgerliga pojkarna och inte förrän på 1960-talet försvann flickskolorna och den svenska skolan 

blev istället en samskola med gemensam utbildning för både pojkar och flickor.6  

 

1.2 Lpf 94 och jämställdhet 

Till att börja med vill jag definiera ordet jämställdhet vilket inte alltid har en självklar innebörd. 

Jag kommer att utgå från Nationalencyklopedins förklaring av jämställdhet som ett begrepp med 

vilket menas att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Dessa 

premisser ska gälla på samhällets alla nivåer såsom arbetsliv, utbildning, hem, intressen, fritid med 

mera. Det är dock viktigt att särskilja jämställdhet med jämlikhet. När man talar om jämlikhet är 

det främst rättvisa mellan alla människor, individer och grupper i samhället som uppmärksammas. 

Alla har samma värde oavsett kön, ras, religion social klass etc. Jämställdhet är således en viktig 

del av jämlikhetsfrågan.7 

 

Skolans läroplaner har till uppgift att styra verksamheten i den riktning som är önskvärd i ett 

demokratiskt samhälle. Skollagen befäster detta med att slå fast att ”det offentliga skolväsendet 

 
4 Begreppen genus och kön kommer att behandlas under avsnittet ”Teoretiska utgångspunkter” 
5 Svaleryd, K. (2003) s.  10 
6Tallberg, I m fl. (2002) s. 35-37 
  
7 Nationalencyklopedin multimedia 2000 plus, sökord: jämställdhet 
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vilar på demokratisk grund”.8  I läroplanerna finns upptagna de mål och riktlinjer enligt vilka de 

som aktivt jobbar inom skolan har att rätta sig efter. Läroplanerna kan således sägas vara skolans 

regelbok och dess legitimitet baseras på att den ger uttryck för folkviljan och de demokratiska 

värderingar som är förhärskande i den svenska politiska kontexten.9 

 

1969 infördes en ny läroplan för grundskolan, Lgr -69. I och med den fastslogs för första gången 

att den svenska obligatoriska skolan skulle jobba med jämställdhetsarbete främst i syfte att pojkar 

och flickor skulle behandlas lika samt att skolan aktivt skulle jobba för att motverka att negativa 

synsätt baserade på kön skulle uppkomma. I den nästkommande läroplanen Lgr -80, utvecklades 

tanken om jämställdhetsarbetet något och läroplanen uppmanade till att försöka få tjejer och killar 

att välja andra studievägar än de ”sedvanliga”. 10 

 

I och med införandet av Lpf -94 introducerades för första gången, i läroplanerna för de frivilliga 

skolformerna, tanken om jämställdhetsfrågor i värdegrunden. Där står att skolan ska vara en plats 

där samtliga aktörer verkar för en undervisning som grundas på; 

 

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

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 

utsatta…”  

 

Vidare står att läsa att skolan ska främja; 

 

 ”… kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna skall uppmuntras att 

utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.”11  

 

Håkan Larsson & Kajsa Ohrlander skriver i sin rapport från Skolverket att läroplanen Lpf 94 

ställer krav på skolan och lärarna att ”problematisera könsroller eller den rådande 

                                                 
8 Larsson, H & Ohrlander, K (2005) s. 42 
9 Larsson, H & Ohrlander, K (2005) s. 42-43 
10 Forsberg, U. (1998) s. 12 
11 Lpf 94, s. 3 
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genusordningen”.12 De menar också att utgångspunkten för skolans styrdokument är att vi lever i 

ett samhälle som visar upp ett bristande jämställdhetsarbete och att det ligger mycket på skolans 

ansvar att förmedla en undervisning som kan råda bot på detta problem. Till exempel står i 

skollagen att ”den som verkar inom skolan skall främja jämställdhet mellan könen…”.13  

 

Lpf 94 uppmanar inte bara till att eleverna ska utveckla kunskap om jämställdhet utan också att 

skolans undervisning ska vara upplagd på så sätt att den egna undervisningen och skolmiljön 

problematiseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Eleverna ska alltså tränas i att se om och i så 

fall hur den praktiska undervisningen präglas av föreställningar om kön.14 

 

I Lpf 94 i avsnittet Mål och riktlinjer står under rubriken: ”läraren skall” bland annat att: ”se till 

att undervisningen till innehåll och uppläggning speglar både manliga och kvinnliga 

perspektiv,”. 15 Ohrlander och Larsson menar dock att det kan läggas många olika synsätt på 

denna formulering. Till exempel menar de att det kan tolkas såsom att det finns synsätt som 

speciellt förknippas med manligt och kvinnligt och att detta då kan missgynna själva uppdraget.16 

Här är det dock inte relevant att diskutera hur olika utsagor i läroplanen ska tolkas utan enbart av 

vikt att fastställa att läroplanen har en uppmaning till lärare att aktivt jobba på ett sätt som är 

relevant utifrån genusperspektivet och jämställdhetsdebatten. 

 

Det finns således i skolans styrdokument en klar och tydligt uttalad påpekan att skolan ska vara 

en plats där frågor om jämställdhet ska genomsyra utbildningen och där skolans aktörer ska verka 

för ett samhälle som inte framförhåller eller förfördelar människor på grund av kön. Svaleryd 

menar dock att mycket forskning visar att skolan istället förstärker skillnader mellan könen på ett 

sätt som begränsar killar och tjejers möjligheter.17  

 

 

 

                                                 
12 Larsson, H & Ohrlander, K (2005) s. 42 
13 Larsson, H & Ohrlander, K (2005) s. 42 
14 Larsson, H & Ohrlander, K (2005) s. 45-46 
15 Lpf 94, s. 12 
16 Larsson, H & Ohrlander, K (2005) s. 47 
17 Svaleryd, K. (2002) s. 29-30 
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1.3 Läromedel och genus 

I och med att de pedagogiska metoderna för att bemöta genusfrågor har blivit viktiga och 

uppmärksammade inom skolforskningen kan det vara relevant att diskutera läromedlens betydelse 

och utformning. Bengt Westerberg skrev i ett PM för skolverket 1993 att synen på flickor och 

pojkar i läromedlen var ett område som ännu var relativt outforskat.  Visserligen har mycket hänt 

sedan dess och ett flertal publikationer, avhandlingar och uppsatser har publicerats med denna 

ansats och de flesta har varit rörande överens om att läromedlen är mansdominerande och ger 

eleverna stereotypa bilder av män och kvinnor.18 Helena Josefson menar till exempel att många 

läroböcker framställer pojkar och flickor i traditionella könsperspektiv och att detta inte lämnar 

något utrymme för tjejer och killar att själva avgöra vad de kan och inte kan göra.19  

 

I enlighet med Josefson menar man i en rapport från Skolverket att huvuddelen av de läromedel 

som granskats utifrån ett genusperspektiv, både svenska och utländska, är överrepresenterade av 

ett manligt perspektiv. Vidare framkommer i rapporten att de könsroller som visas upp i böckerna 

är stereotypa och framställer till exempel kvinnor och män i typiska, traditionella yrken.20 

 

 I Skolverkets rapport 284 från 2006 görs en undersökning av läroböckers betydelse i 

undervisningen och där går att läsa att läroböckerna fortfarande har en stor och viktig del i 

undervisningen. Där står också att läsa att lärarna anser att användning av läroböcker i den 

pedagogiska situationen legitimerar en undervisning utifrån styrdokumenten (läs mer under 

kapitlet om forskningsläge).21 

 

Om styrdokumenten klart och tydligt gör gällande att skolan aktivt ska arbeta med 

jämställdhetsfrågor, motverka särbehandling eller negativa attityder gentemot kön samtidigt som 

en stor del av forskningen menar att läromedlen fortfarande är bärare av traditionella stereotypa 

man- och kvinnobilder, måste här föreligga ett problem, anser jag. Jag blev mycket nyfiken på 

om och hur läroböckerna betraktar manligt och kvinnligt och om det är något som kan stå i 

konflikt med de statliga styrdokumenten.  

                                                 
18 Skolverkets rapport nr.47, s. 23 
19 Josefson, H. (2005) s. 18 
20 Skolverkets rapport nr.47, s. 23-24 
21 Skolverkets rapport nr. 284, s. 132-133 
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Utifrån den givna bakgrunden är syftet med denna uppsats att, med en diskuranalytisk metod, 

granska hur genus framställs och konstrueras i två av gymnasieskolans läroböcker i ämnet 

samhällskunskap. Vidare har jag för avsikt att undersöka i vilken grad detta resultat stämmer 

överens med synen på genus och jämställdhet i de statliga styrdokumenten, i detta fall Lpf 94. För 

att uppnå mitt syfte har jag två huvudfrågeställningar till mitt material, samt några underfrågor: 

 

1. Hur framställs män respektive kvinnor i de två samhällskunskapsböckerna? 

 

- Vem eller vilka tar plats i texten, det vill säga blir kvinnor och män i lika hög grad 

representerade i texten? 

- Finns det exempel på stereotypa framställningar av kvinnor och män? 

- Intar kvinnor och män samma positioner i samhälleliga verksamheter det vill säga gör 

de samma saker och värderas deras prestationer likvärdigt? 

 

2. I vilken grad, stämmer läroböckernas framställning av manligt och kvinnligt, överens med den 

syn på genus och jämställdhet som finns i skolans styrdokument, i detta fall Lpf 94? 

 

1.5 Disposition 

Denna uppsats är disponerad och upplagd enligt följande; efter det inledande kapitlet kommer jag 

nedan att redogöra för mina teoretiska utgångspunkter, vilka tar avstamp inom genusteorin. Där 

kommer också att redogöras för begrepp som är centrala och viktiga för denna uppsats. Därefter 

kommer en genomgång av metodval och de metodologiska analysverktyg som använts i arbetet. 

Detta kapitel är relativt omfattande och ingående vilket har varit nödvändigt eftersom uppsatsens 

metod, diskursanalys, är ett brett och omfångsrikt ämne. I anslutning till metodkapitlet har jag 

sedan diskuterat den tidigare forskning som varit relevant för uppsatsen. Det finns en hel del 

skrivet och forskat inom detta område som varit väsentligt för mitt arbete.  

 

Efter de teoretiska och metodologiska genomgångarna kommer resultatavsnittet i vilket jag 

redogör för de resultat som framkommit vid analysen av mitt material. Kapitlet är indelat och 

rubriksatt efter de olika huvudtendenser/diskurser som varit framträdande. Slutligen har jag två 
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avslutande kapitel, slutsatser och reflektion, där jag både sammanfattar och diskuterar mina 

resultat utifrån ett vidare perspektiv.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Nedan följer en beskrivning av de teoretiska utgångspunkter som denna uppsats har. Den främsta 

är genusperspektivet, vilken är den viktigaste för undersökningen och den teori jag kommer att 

börja med att redogöra för. Därefter följer en kort redogörelse av begreppet diskurs. I detta kapitel 

kommer dock enbart en kort beskrivning av begreppet vilket sedan kommer att utvecklas under 

metodavsnittet. 

 

2.1 Genus och kön 

Angeläget för de teoretiska utgångspunkterna är att definiera begreppen genus och kön. Lektor 

Ann-Katrin Jakobsson beskriver i sin avhandling genus på ett allmängiltigt plan som;  

 

”Sammanfattningsvis kan man säga att genus handlar således inte bara om det 

individuella subjektets könsidentitet, utan också om hur könsskillnader konstrueras och 

symboliseras, hur de präglar och uttrycks i relationer, institutioner, lagar, texter, 

bilder, datorer m.m. Genus skiftar över tid och rum, mellan kulturer och samhällen”.22 

 

Jakobsson menar vidare att begreppet under senare tid gjorts rumsrent i vetenskapliga 

sammanhang och att detta avspeglats till exempel i att det på högskole- och universitetsnivå 

numera till och med inrättats ”genusprofessurer”. Att säga att det råder enighet runt vad begreppet 

står för är dock att gå för långt, menar hon.23 

 

Yvonne Hirdman är professor vid Stockholms universitet och har forskat mycket runt genus och 

kön. Hon beskriver genus som ett begrepp som är relevant att använda för att inte haka upp 

forskning och tankarna enbart kring den biologiska kroppen, utan vid allt som har med manligt och 

kvinnligt att göra. Det vill säga att; ”tankarna om man/kvinna genomsyrar världen omkring oss 

och fyller platser, situationer, tyg, mat, politik, arbete”.24 Genus ska alltså ses som ett begrepp 

som inriktar sig på det socialt konstruerade könet inte enbart det biologiska. Viktigt är också, 

menar Hirdman, att i sammanhanget särskilja genus från just begreppet kön vilket pekar mot det 

mer biologiska synsättet på manligt/kvinnligt. Hirdman hävdar också att använda kön i 

                                                 
22 Jakobsson, A-K. (2000) s. 17 
23 Jakobsson, A-K. (2000) s.  17-18 
24 Hirdman, Y. (2001) s. 15-16 
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genusvetenskapliga sammanhang kan vara riskabelt just för att det tenderar att utesluta den sociala 

aspekten på manligt/kvinnligt.25 Genusforskaren Heléne Thomsson menar dock, i boken Att göra 

kön, att kön och genus kan användas parallellt och att det inte behöver betyda att den sociala 

aspekten av ordet går förlorat. Hon menar att kön kan ses som ett verb och att det inte är något man 

är utan något vi gör och att det handlar om en uppdelning som har konsekvenser inte bara för den 

enskilda individen utan på alla samhälleliga nivåer, inte minst när det är fråga om makt och 

orättvisor. Begreppet kön kan således användas, anser Thomsson, utan att den sociala och 

kulturella aspekten går förlorad.26 

 

 I denna uppsats kommer jag att använda mig av båda dessa begrepp, fokus kommer dock att ligga 

på genus och kön som något socialt konstruerat vilket kommer att framgå i det följande. 

 

2.2 Genusteori 

Genusforskningen har som utgångspunkt den samhälleliga konstruktionen av kön och 

maktförhållanden mellan könen problematiseras. Forskningen ser manligt och kvinnligt som något 

som skapas i en specifik social, kulturell och tidsbestämd kontext. Kön är således, återigen men det 

tål att upprepas, något socialt konstruerat och inte något biologiskt medfött.27 Enligt den 

amerikanske feministforskaren Sandra Harding produceras genus i tre olika former i samhället; 

strukturellt, symboliskt och individuellt. Dessa konstruktioner är inte fastslagna eller givna inom 

alla kulturer och samhällen utan historiskt och kulturellt föränderliga. Vad som dock inte skiljer 

dem åt är att det alltid är ”det manliga” som värderas högre än ”det kvinnliga”, det vill säga det är 

alltid tal om maktrelationer.28  

 

Den första form inom vilken genus skapas, enligt Harding, är strukturellt genus. Denna kan enkelt 

beskrivas som att män och kvinnor tilldelas olika sociala aktiviteter till exempel på 

arbetsmarknaden och att arbetsmarknaden därmed är könssegregerad. Med symboliskt genus menar 

Harding att man tillskriver män och kvinnor olika typiska attribut som egentligen inte har något 

med det biologiska könet att göra. Det är således inte fråga om bröst och skägg utan mer tankar, 

                                                 
25 Hirdman, Y. (2001) s. 14-16 
26 Elvin-Novak, Y m fl. (2003) s. 15-17 
27 Jakobsson, A-K (2000) s. 23-24  
28 Jakobsson, A-K (2000) s. 23-24 

 12



idéer och värderingar som till exempel att alla kvinnor skulle vara vårdande och känsliga. Den 

tredje form inom vilken genus produceras är individuellt genus. Med denna benämning vill 

Harding peka på att de två andra, strukturellt och symboliskt genus, påverkar människor på 

individnivå på så sätt att dessa föreställningar görs personliga och att föreställningarna sedan 

vidmakthåller den ojämna maktfördelningen mellan könen.29 Harding förklarar det med att;  

 

”Man ser genus på individnivå som ett sätt att skapa mening i handlingar, ett socialt 

och kognitivt redskap genom vilket information filtreras och tolkas, så att man kan 

handla i enighet med bestämda förväntningar”30 

 

Hirdman köper också Hardings resonemang om dessa olika nivåer i vilka genus produceras men 

hon vill dra det lite längre genom att skapa en tydligare teoretisk ram vilken hon kallar 

genussystem. Med detta menar Hirdman att genussystemet är en ”ordningsstruktur av kön”.31  

Denna ordningsstruktur är, avser Hirdman, basen för andra ordningar i samhället såsom sociala, 

ekonomiska och politiska. Systemet bärs upp av två olika principer eller annorlunda uttryckt av två 

stöttepelare; isärhållandet av könen samt mannen som norm. Isärhållandet legitimerar och 

upprätthåller maktordningen mellan könen. Denna dikotomi är uppstånden ur tanken att manligt 

och kvinnligt inte bör blandas. Hirdman menar att denna uppfattning har djupt gående rötter och 

att detta även tenderar att bli ännu mer komplext i takt med att vårt omgivande samhälle bli mer 

och mer sofistikerat och komplicerat. Uppmärksammar vi inte detta kommer isärhållandet av 

könen bli ännu mer påtagligt och få ännu större konsekvenser än vad som nu är fallet, menar 

Hirdman.32 

 

Ylva Elvin-Nowak och Heléne Thomsson hävdar, i samklang med Hirdman, att isärhållandet av 

könen bygger på en maktstruktur vilken går ut på att hålla bort det ”normala” från det ”onormala”. 

Detta kommer till exempel till uttryck genom att skapa särskilda arbetsplatser för män och kvinnor 

och att sedan marknadsföra dessa yrken som specifikt manliga eller kvinnliga. Elvin-Nowak och 

Thomsson menar att detta isärhållande kan jämföras med isärhållandet av ”den vita rasen” från 

                                                 
29 Jakobsson, A-K (2000) s. 24-25 
30 Jakobsson, A-K (2000) s. 25 
31 Carlsson Wetterberg m fl (2004) s. 116-117 
32 Carlsson Wetterberg m fl (2004) s. 116-117 
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”den svarta rasen”. Precis som samhället för flera årtionden sedan tyckte att detta var naturligt, 

menar författarna, att vi idag fortfarande ser på uppdelningen av manligt och kvinnligt på samma 

sätt.33 

 

 Den andra stöttepelare som håller upp genussystemet är, som sagt enligt Hirdman; mannen som 

norm, det vill säga det är han som är liktydig med människa och därmed det normala. Hirdman 

menar att den manliga normen legitimeras genom att vi lever i ett samhälle som upprätthåller 

isärhållandet av manligt och kvinnligt.34 

 

Elvin-Nowak och Thomsson resonerar också runt detta om mannen som norm och de menar att allt 

som är manligt anses vara normalt och därmed också eftertraktat. Det män gör och som män är, är 

så som alla människor vill vara och göra.  Detta är, menar författarna, inte något som enskilda 

individer eller upprörda feminister påstår utan ett samhällssystem som fungerar kollektivt i strävan 

efter att upprätthålla ett socialt system som för de flesta fungerar ganska bra. Kvinnor kan, om de 

vill, intressera sig för saker som ses som typiska manliga domäner men risken är att de tenderar att 

bli kallade för manhaftiga eller okvinnliga. Kvinnor får gärna vara bra bara de inte är bättre än 

männen, menar Elvin-Nowak och Thomsson.35 Denna könsmaktordning rimmar, säger författarna, 

väldigt illa med ett demokratiskt samhälle. Hela genusstrukturen bygger på etikettering, förenkling 

och stereotypisering. I ett vidare sammanhang gör också detta att många människor i samhället inte 

känner att de passar in någonstans. De flesta köper samhällsordningen och tänker inte på den 

stereotypa framställningen av kvinnor och män. Detta kan bidra till att individer istället för att 

granska en sjuk samhällsföreteelse funderar på om det är något fel på just mig.36 

 

Hirdman menar till sist att båda dessa stöttepelare och bärande bjälkar, på vilket genussystemet 

vilar, måste ifrågasättas och uppmärksammas och en lång rad frågor kan ställas i 

forskningssammanhang. Viktigt dock att komma ihåg i forskningen är att kvinnorna själva är 

                                                 
33 Elvin-Nowak, Y m fl. (2003) s. 46-47 
34 Carlsson Wetterberg m fl (2004) s.  116-118 
35 Elvin-Nowak, Y m fl. (2003) s. 50-51 
36 Elvin-Nowak, Y m fl. (2003) s. 52-53 
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medskapande och medgörande i denna process som upprätthåller dikotomin mellan manligt och 

kvinnligt.37 

 

Slutligen vill jag också redogöra för Hirdmans tankar om genuskontraktet som hon talar om 

parallellt med diskussionen om genussystem. Hirdman menar att vi upprätthåller maktordningen 

mellan könen genom ett så kallat kontrakt där kvinnor är lika mycket ”medbrottslingar” som 

männen. Hon åsyftar då på att i detta kontrakt finns en rad oskrivna regler som säger vad som är 

mäns respektive kvinnors skyldigheter, rättigheter och ansvar. Genuskontrakten är således 

stereotypa föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt och kan röra sig på så banala 

nivåer som att kvinnor ska ha långt hår och män kort. Detta kontrakt är inte fastgjutet i cement utan 

föränderligt genom tiden. Kontraktet kan variera och förändras på flertalet sätt som till exempel 

genom politiska processer och inrättande av nya lagar.38 Hirdman utvecklar denna tanke och 

menar att genuskontraktet finns på tre olika nivåer i samhället vilka hon definierar enligt nedan: 

                                                

 

 

• Mellan den enskilda mannen och den enskilda kvinnan, liknande ett äktenskapskontrakt. 

• Mellan män och kvinnor på det sociala planet, till exempel på arbetsmarknaden 

• Samt mellan ”mannen” och ”kvinnan”. Det vill säga en slags idealtypsrelation som är 

övergripande för samhället.39 

 

Elvin-Nowak och Thomsson skriver också om genuskontraktet även om de inte använder den 

benämningen. De är dock samstämmiga med Hirdman och hävdar att dessa kontrakt inte lever av 

sig själva utan upprätthålls av individerna i samhället därför att de är viktiga i vårt vardagsliv och 

hjälper oss att ruta in tillvaron.40 Hirdman menar till sist att genuskontraktet är ett slags falskt 

medvetande och förklarar det sammanfattningsvis på detta sätt: 

 

 

 

 
37 Hirdman, Y. (2001) s. 118-120 
38 Hirdman, Y. (2001) s. 84-85 
39 Carlsson Wetterberg m fl (2004) s. 120-121 
40 Elvin-Nowak, Y m fl. (2003) s. 38-39 
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 ”Det stereotypa, idealtypiska kontrakt där Han har ansvaret, beskyddet, 

försörjningen på sin sida och Hon har födandet, uppförandet, beroendet på sin, 

markerar tydligt könens skilda positioner och närmast kontrasterande 

förutsättningar. Vi ser direkt hur detta kontrakt formar olika ontologiska/existentiella 

förutsättningar för paret… Det har aldrig handlat om samma möjligheter eller 

samma begränsningar. Det är just de skilda villkoren som det stereotypa 

genuskontraktets lakoniska text vill fånga.”41 

 

Detta som ovan beskrivits blir viktigt för min undersökning då jag just har för avsikt att se hur 

kvinnligt respektive manligt gestaltas i läroböckerna samt om texterna upprätthåller det 

traditionella könsperspektivet. Hirdmans teori om genuskontrakt är således även det mycket 

relevant eftersom det ger bild av vad som ska uppfattas som manligt respektive kvinnligt i 

samhället.  

 

2.3 Diskurs 

 

”Vi måste uppfatta diskursen som ett våld vi utövar mot tingen eller åtminstone som 

en praktik vi på tvingar dem”.42 

 

Jag vill till att börja med påpeka att diskurs som begrepp, dess ursprung och innebörd kommer att 

utvecklas mer under metodkapitlet. Eftersom, se nedan, diskurs både är en teori och en metod har 

jag dock valt att ge en allmän förklaring om själv begreppet redan här. Detta för att övergången 

mellan teori och metod ska ske så smidigt och lättförståeligt som möjligt. 

 

Hur vi i dagens samhälle ser på och uppfattar manligt respektive kvinnligt kan på ett mycket 

givande sätt kopplas samman med begreppet diskurs. Larsson och Ohrlander förklarar begreppet 

diskurs enkelt och precist på så vis att diskurser kan ses som ett samtal eller som diskussioner runt 

ett givet tema. Detta tema kan vara i stort sätt vad som helst till exempel barn, fysik, välfärd, genus 

och kön. Ur dessa samtal, diskussioner, texter, lagar etc. kan sedan utläsas regler för vad som bör 

                                                 
41 Hirdman, Y. (2001) s. 88 
42 Foucault, M (1993) s. 37 
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sägas, får sägas eller inte får sägas. Man kan tala om diskurser som regler för vad som är ”politiskt 

korrekt” inom en viss social, historisk och kulturell kontext.43 För att ge ett exempel kan vi blicka 

femtio år tillbaka i tiden och tänka oss att det då var fullt acceptabelt att säga att kvinnans plats var 

i hemmet, vid spisen, med barnen runt benen. Idag femtio år senare skulle man inte göra sig 

speciellt populär i Sverige om man gick ut med det budskapet.  

 

En som utvecklat och diskuterat mycket runt begreppet diskurs är filosofen Michel Foucault. Han 

pekar också på diskurser som någon slags ordning för vad som får sägas och inte får sägas i en 

given samhällelig kontext. Han förklarar det med att det inom varje diskurs finns en 

utestängningsprocedur eller ett inneboende förbud mot vad som bör och inte bör diskuteras. På så 

vis menar också Foucault att maktperspektivet alltid är centralt i diskussioner om diskurser 

eftersom diskurserna sätter ramar för vad som är legitimt att uttrycka.44  

 

Begreppet diskurs är dock inte entydigt och kan inte sägas ha ett allmängiltigt innehåll. En del 

forskare menar att diskurs kan ses som ett mycket snävt begrepp som enbart riktar in sig på ett 

enda uttalande medan andra vill hävda att diskurser är liktydigt med ett helt socialt system.45  I 

denna uppsats kommer jag att utgå från diskurser på så vis som det definieras av Foucault, det vill 

säga att diskurser ska ses som diskussioner och regler givna i en speciell kontext och vilket han 

sammanfattar i följande citat; 

 

”Sammantaget skapas i en viss tid och i vissa rum diskurser där det ingår idéer, 

element och begrepp som hämtas från en rad sociala och samhälleliga processer, 

ideal och kunskapsinnehåll”46 

 

Viktigt att påpeka i sammanhanget är också att diskurser inte är något givet och fastslaget utan det 

pågår ständigt en kamp mellan vilka som har herraväldet. Vissa diskurser är härskande under en 

viss tid och tystar då ned de underliggande. Här är det återigen fråga om ett maktperspektiv.47 

 

                                                 
43 Larsson, H & Ohrlander, K (2005) s. 7 
44 Foucault, M (1993) s. 7-8 
45 Howarth, D (2007) s. 10-11 
46 Larsson, H & Ohrlander, K (2005) s. 7 
47 Larsson, H & Ohrlander, K (2005) s. 7 
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3. Metod 

För att kunna svara på mina frågeställningar och uppfylla mitt syfte med uppsatsen har jag valt 

diskursanalys som metod. Anledningen till att jag valt att jobba med denna metod är att den är 

mycket fruktbar då man har genus som teoretisk utgångspunkt. Larsson och Ohrlander skriver i 

sin rapport från Skolverket att:  

 

”Diskursanalyser arbetar ofta med att söka förstå hur olika identiteter formas, 

vilka element som ingår i olika identiteter, hur diskurser avgör och avgränsar vilka 

identiteter som är möjliga i viss tid och vissa rum. Därför har också forskning om 

genus och sexualitet sedan länge arbetat med diskurs som analytiskt verktyg”.48 

  

Viktigt att komma ihåg när man gör en diskursanalytisk undersökning är att en diskursanalys 

både kan vara en teori och en metod. Det är så att säga en paketlösning där det inte går att 

särskilja teorin från metoden. Det är dock inte ett fastslaget koncept utan forskaren har full 

möjlighet att själv kombinera sin helhet.49  

 

När man gör en diskursanalytisk undersökning är det viktigt att påpeka att forskaren inte har som 

intention att fundera på vad individer verkligen menar när de säger saker och ting inte heller är 

det frågan om att studera vad som är felaktigt eller riktigt i ett uttalande utan helt enkelt att 

studera mönster/diskurser i det som sagts eller skrivits och vilka sociala konsekvenser dessa 

mönster får.50 

 

”Diskursen bör bidra till en förståelse av diskursens ursprung i en speciell 

samhällelig kontext och dess konsekvenser genom de sociala konstruktioner av 

verkligheten som de skapar och vidmakthåller”.51 

 

Diskursanalys kan lätt förknippas, och har även sitt ursprung till viss del, med textanalys men det 

är viktigt att framhålla att vid en diskursanalys är det inte bara det skrivna eller sagda som står i 

                                                 
48 Larsson, H & Ohrlander, K (2005) s. 7-8 
49 Winther Jørgensen, M & Phillips, L (2000) s. 10 
50 Winther Jørgensen, M & Phillips, L (2000) s. 28-29 
51 www.his.se/upload/38057/Forelasning%207.pdf  071017 09:03 
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fokus utan också det sociala sammanhang inom vilket det uttalas eller skrivs.52 Bergström och 

Boréus uttrycker detta på ett lättförståligt vis då de skriver att diskursanalys är ”ett studium av 

samhällsfenomen där språket står i fokus… Språket återger inte verkligheten utan bidrar till att 

forma den”.53 

 

3.1 Diskursanalysens ursprung  

Den diskursanalytiska metoden har sitt ursprung i den socialkonstruktionistiska traditionen. 

Denna tradition kan ses som en modernare beteckning för teorier om kultur och samhälle. 

Socialkonstruktionismen är mycket bred och inte lätt att sammanfatta på några rader men det 

finns dock fyra premisser vilka kan sägas vara tråden som binder ihop fältet.54 Dessa premisser 

bygger på den engelska författaren och psykologen Vivien Burrs konstruktion av 

socialkonstruktionismen: 

 

• För det första ska ett socialkonstruktionistiskt angreppssätt ha en kritisk inställning till 

självklar kunskap. Det vill säga att man ska helt enkelt inte tro på allt man ser, hör och 

läser 

• Den andra premissen bygger på att vi uppfattar världen utifrån vår specifika kulturella och 

historiska kontext. Våra tankar och handlingar kan således inte särskiljas eller plockas 

utifrån den tid och det rum vi lever i. 

• För det tredje är vårt sätt att uppfatta världen alltid konstruerat i sociala interaktioner. Det 

finns således ett samband mellan vår kunskap och de sociala processer inom vilka vi som 

människor verkar. 

• Den sista premissen bygger på sambandet mellan kunskap och social handling. Detta kan 

förklaras med att den tid vi lever i präglar de handlingar vi utför och de handlingar vi 

utför får sociala konsekvenser.55 

 

Den diskursanalytiska metoden har även sin bakgrund inom språkfilosofin, där utgångspunkten är 

att vi alltid uppfattar vår verklighet genom språket. Inte förrän människor talar om någon 

                                                 
52 Börjesson, M & Palmblad, E (2007) s. 70-71 
53 Bergström, G & Boréus, K (2000) s. 221 
54 Winther Jorgensen, M & Phillips, L (2000) s. 11 
55 Winther Jorgensen, M & Phillips, L (2000) s. 11-12 
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händelse får den en plats i diskursen. Det är hur vi talar om något som är meningsskapande och 

sätter in händelser i sitt rätta sammanhang. Den fysiska verkligheten är därmed inte helt oviktig 

och betydelselös men först när vi sätter ord på något får det sin rättmätiga innebörd. Det är 

naturligtvis inte bara tal om det pratade språket utan också det skrivna.56 

 

 ”Diskurser döper och sätter världen, eftersom språkets huvudfunktion är att 

representera (något annat). Diskurser bygger upp föremål, världar, sinnen och 

sociala relationer.”57 

 

Pionjären inom teorin om språkets förhållande med verkligheten är den schweiziske lingvisten 

Ferdinand de Saussure. Han menade att det nämnda förhållandet mellan språk och verklighet är 

arbiträrt det vill säga förhållandet är godtyckligt. Det konstrueras genom sociala konventioner.58 

 

Utan att gå för djupt in i Saussures teori om språkbruk, vilket inte är av så stor betydelse för 

denna uppsats, finns det dock vissa punkter i hans teori som sammanfaller med en 

diskursanalytisk metod och hur man inom det metodologiska fältet ser på språket. Språket är 

något som är strukturerat i mönster eller diskurser vilka får olika betydelse från diskurs till 

diskurs. Detta bevarande eller föränderliga måste således sökas i den omgivande kontext där 

språket uttalas.59 

 

3.2 Kritisk diskursanalys 

I en diskursanalys är maktperspektivet alltid centralt. Det är alltid fråga om en kamp mellan olika 

diskursers hegemoni. Det är dock inte möjligt att träda ur och in i diskurser hur som helst men 

däremot att göra motstånd mot den diskurs som för tillfället har herraväldet och försöka att göra 

en förändring.60 Kritisk diskursanalys gör gällande att diskurser hjälper till att vidmakthålla, 

skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden till exempel mellan sociala klasser, sociala 

grupper och mellan kvinnor och män. Denna diskursanalys är kritisk i den bemärkelsen att den 

                                                 
56 Winther Jorgensen, M & Phillips, L (2000) s. 15-16 
57 Börjesson, M & Palmblad, E (2007) s. 10 
58 Winther Jorgensen, M & Phillips, L (2000) s. 16-17 
59 Winther Jorgensen, M & Phillips, L (2000) s. 17-18 
60 Larsson, H & Ohrlander, K (2005) s. 8-9 
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vill klargöra de ojämna maktförhållandena på olika nivåer i samhället samt uppmärksamma 

diskursernas roll i upprätthållandet av den sociala världen.61 

 

Som tidigare skrivits är diskursanalys ett mycket brett metodologiskt och teoretiskt 

forskningsfält. Den metod som främst och bäst passar in på min undersökning är den kritiska 

diskursanalysen eftersom den just uppmärksammar att diskurser skapar och upprätthåller 

ojämlika maktförhållanden och att detta då kan kopplas till mina teoretiska utgångspunkter om 

genus och upprätthållandet av den manliga dominansen. Jag kommer att använda mig av den 

brittiske diskursforskaren Norman Faircloughs analytiska verktyg, den tredimensionella 

analysmodellen, för vilken redogörs nedan. Alla tre dimensioner i analysmodellen är dock inte av 

lika stor vikt för min undersökning utan jag kommer främst att inrikta mig på den första, texten, 

och den tredje, den sociala praktiken. Den andra dimensionen är dock inte helt betydelselös i 

uppsatsen eftersom den tredje bygger på de två föregående (se nedan). 

 

Den som har haft mest betydelse för den kritiska diskursanalysen är, som sagt, Fairclough. Hans 

analysmodell för kritisk diskursanalys är en integration med den lingvistiska textanalysen62 och 

bygger på att varje fall av språkbruk, i mitt fall läroböcker i samhällskunskap, är en 

kommunikativ händelse, vilken har tre dimensioner. Fairclough menar att det är det faktiska 

språkbruket som är den nivån där empirin har något att hämta.63 De tre dimensionerna som han 

talar om i sin analysmodell skiljer på diskurser som text, som diskursiv praktik och som social 

praktik.64 Nedan följer en mer utförlig presentation av den tredimensionella analysmodellen: 

                                                 
61 Winther Jorgensen, M & Phillips, L (2000) s. 69 
62 För ytterliggare information om lingvistisk textanalys se Bergström, G & Boréus, K Textens mening och makt 
(2000) s. 179-218. Här kommer enbart sådant att tas upp som är relevant för Faircloughs tredimensionella 
analysmodell och därmed för denna uppsats. 
63 Winther Jorgensen, M & Phillips, L (2000) s. 74 
64 Bergström, G & Boréus, K (2000) s. 224 
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Figur 1.                                        
Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys 

 

Den första dimensionen i analysmodellen som forskaren utgår ifrån är en text av något slag, 

såsom skrift, tal, bilder etc. Fairclough lägger fram en rad olika verktyg för att analysera den 

aktuella texten. Här handlar det om att se på textens egenskaper med lingvistiska metoder. I 

denna uppsats kommer jag vid min analys använda mig av två olika textanalytiska redskap. För 

det första kan forskaren i analysen av texten undersöka vem som framställs som subjekt och vem 

som framställs som objekt eller enklare uttryckt vem som är aktiv och vem som är passiv. Det går 

också att säga att man som forskare tittar på vem som tar plats i texten. Här kan det handla om att 

någon eller några får mer utrymme än andra i det som sägs eller skrivs. Begreppet för denna 

analysmetod är transivitet.65  

 

Ytterliggare ett sätt att behandla texten är att leta efter så kallade stereotyper i materialet. 

Stereotyper används för att reducera individer till några få olika karaktärsdrag vilka oftast ses 

som naturgivna. Dessa stereotypiseringar kan röra sig om klass, kön, religion, nationalitet eller 

hudfärg. De är dock inte endast av ondo eftersom stereotyper även hjälper oss att kategorisera 

människor, saker och händelser utifrån vår kultur.66 Enligt nationalencyklopedins definiering av 

stereotyper kan begreppet tolkas och bidra till: 

                                                 
65 Winther Jorgensen, M & Phillips, L (2000) s. 74-75 
66 Nationalencyklopedin multimedia 2000 plus, sökord: stereotyp 

 22



 

 ”Stereotypen påverkar ofta den bild man skapar sig av en individ ur en viss grupp 

utan att man närmare prövar om den är korrekt. En stereotyp är vanligen uppbyggd 

av viss faktisk kunskap och förenklar hanteringen av intryck från omvärlden, men den 

kan påverka inte bara uppfattningen om hurdana vissa andra är utan också om 

hurdana de bör vara. Stereotyper bidrar ofta till att vidmakthålla fördomar och 

negativa attityder”.67  

 

En forskare som utvecklat och skrivit mycket om begreppet stereotyper och stereotypiseringar är 

kultursociologen Stuart Hall. Stereotyper kan, enligt Hall, delas in i fyra olika typer: 

 

• Konstruerande av ”andra” och exkluderande (se nedan)  

• Stereotypisering och makt (se nedan) 

• Fantasins roll (här är det fråga om att stereotyper inte enbart bygger på verkligheten utan 

även på människors fantasi) 

• Fetischism (här menar Hall att en person omvandlas till ett objekt genom att en del av 

kroppen ses som hela subjektet. Ett exempel kan vara att fokus enbart läggs på kvinnans 

bröst eller rumpa).68 

 

I min uppsats kommer jag enbart att använda mig av de två första därför att jag anser att de är 

dessa aspekter som är av relevans för min uppsats: konstruerande av ”andra” och exkluderande 

samt stereotyper och makt. Den första aspekten, konstruerande av ”andra” och exkluderande, är 

starkt sammankopplad med teorin om mannen som norm. Hall menar här att stereotyper tenderar 

att uppfatta ting i bemärkelsen normalt och icke-normalt. De som inte passar in i det normala 

exkluderas från gemenskapen och de kan uppstå en såkallad ”vi och de” känsla. (se även under 

teorikapitlet om begreppet mannen som norm)69  

 

Den andra aspekten på stereotyper som är relevant för min uppsats, stereotyper och makt, förklaras 

av Hall, såsom att de som innehar makten i samhället också har styrkan och förmågan att avgöra 
                                                 
67 Nationalencyklopedin multimedia 2000 plus, sökord: stereotyp 
68 Hall, S (1997) s. 257-259 
69 Hall, S (1997) s. 258 
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vad som är norm. Det vill säga de har makten att konstruera en slags kanon över vad som ska anses 

och upplevas som till exempel fint och riktigt. På så vis upprätthålls också maktordningen i 

samhället.70 Stereotyper och makt har också diskuterats av Foucault och hänger samman med hans 

diskussion om makt och diskurs. Han menar att stereotyper hjälper den härskande gruppen att just 

behålla sin plats som ledare eftersom stereotyper; ”classifies people accordning to a norm and 

constructs the excluded as other”. Det är inte bara de som innehar själva makten som reproducerar 

och konstruerar stereotyper utan även de ”maktlösa” upprätthåller denna ordning, menar 

Foucault.71  

 

Den andra av de tre dimensionerna i analysmodellen, diskursiv praktik, är enligt Fairclough, de 

konsumtions- och produktionsprocesser som är förbundna med texten alltså att texterna redan 

bygger på existerande diskurser. Den diskursiva praktiken är det sammanhang inom vilket den 

kommunikativa händelsen, till exempel läroboken, ingår i. Man skulle således kunna kalla, i detta 

fall, skolvärlden för den genre inom vilken texten konsumeras och produceras. Det är inom denna 

speciella genre som texten kommer till, där språket används och där den produceras och 

konsumeras. Läroböcker är en speciell slags text och därmed formar den hur läsaren av texten ska 

bruka och tolka innehållet. Det gäller således att i analysen av den diskursiva praktiken undersöka 

i vilket sammanhang texten har kommit till eller i vilket sammanhang det konsumeras/förstås. 

Här talar Fairclough om diskursens interdiskursivitet det vill säga att de konkreta texterna bygger 

på redan rådande diskurser.72 Inom denna uppsats tidsomfång och upplägg kommer det inte att 

vara relevant att mer ingående studera denna del av den tredimensionella analysmodellen. 

 

Slutligen är den tredje dimensionen i Faircloughs analysmodell den sociala praktiken. Med detta 

menar han att resultatet av de tidigare analyserna sätts in i sitt sociala sammanhang eller i ett 

vidare socialt perspektiv. Det är i denna dimension man kan undersöka huruvida diskursen 

reproducerar tidigare diskurser och på så sätt upprätthåller status quo/maktförhållandet i 

samhället. 73 Fairclough menar att det inte går att kartlägga den sociala praktiken enbart med 

diskursanalys utan här måste man utgå från ytterliggare en samhällelig teori. Det är här, påstår 

                                                 
70 Hall, S (1997) s. 258- 259 
71 Hall, S (1997) s. 259 
72 Winther Jorgensen, M & Phillips, L (2000) s. 85-86 
73 Winther Jorgensen, M & Phillips, L (2000) s. 90 
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Fairclough, som det går att komma fram till vilka ideologiska, politiska eller sociala 

konsekvenser vederbörande diskurs får.74  

 

Detta blir betydelsefullt för min undersökning då en av intentionerna är att se om och i så fall på 

vilket sätt läroböckerna upprätthåller genusordningen. Här kommer också Faircloughs 

uppmaning in om att det måste till en ytterliggare teori för att kunna analysera den sociala 

praktiken. I mitt fall kommer jag inte att göra någon egen empirisk forskning om genusordningen 

i samhället utan det blir i form av teoretisk tolkning. Den teori som jag redogjort för under de 

teoretiska utgångspunkterna, genus- och diskursteori, kommer följaktligen att ligga till grund för 

min analys av den sociala praktiken såsom Fairclough beskriver den. 

 

När man analyserar en texts sociala praktik innebär det också, som sagts, att resultatet av de två 

tidigare analyserna sätts i relation till den bredare sociala praktik inom vilka de ingår. I denna 

uppsats fall innebär det att jag kommer att koppla resultatet till skolkontexten genom att jämföra 

läroböckernas diskurs med Lpf 94. Detta kommer att redogöras för i det kapitel som heter Social 

praktik 5.6. 

 

3.3 Kritik och motivering av metodval 

En del kritiker till diskursanalysen som metod menar att det sällan går att som forskare ställa sig 

helt neutral till det material man använder i sin forskning, just därför att vi själva är en del av 

diskursen. Foucault menar att det aldrig går att komma fram till någon slutgiltig sanning eftersom 

forskaren inte kan kliva ut ur diskursen. Undersökaren måste därför bortse från intentioner att 

beskriva om något är sant eller falskt och istället fokusera på hur det inom diskurser skapas så 

kallade sanningar.75 Diskursanalys är dock en effektiv metod, menar Bergström och Boréus, då 

man, som i detta fall, är intresserad av att se hur till exempel maktförhållanden upprätthålls i 

olika diskurser. Då är det inte fråga om något är sant eller falskt utan vad som sägs och vad som 

inte sägs.76  

 

                                                 
74 Winther Jorgensen, M & Phillips, L (2000) s. 90 
 
75 Winther Jorgensen, M & Phillips, L (2000) s. 20-21 
76Bergström, G & Boréus, K (2000) s. 255-256  
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Viktigt när forskaren använder sig av diskursanalys är också att uppmärksamma att vilket område 

man än vill undersöka skulle det alltid kunna göras utifrån ett annat perspektiv eller med en 

annan teoretisk vinkling. Just diskursanalys lämnar ett stort utrymme för forskaren själv att välja 

inriktning och detta gör att det är han/hon som gör något med sitt material och att en annan 

forskare skulle kunna skildra materialet annorlunda.77 Jag vill också uppmärksamma att jag har 

ett ”genustänk” när jag analyserar mitt material och jag är fullt medveten om att man kan 

analysera materialet utifrån andra synvinklar och på så vis få ett resultat som avviker från denna 

uppsats slutsatser. 

 

Ytterliggare kritik som framkommit om den kritiska diskursanalysen är att det sällan undersöks 

hur texterna konsumeras, det vill säga forskaren undviker eller hoppar över att göra till exempel 

intervjuer eller observationer av dem som verkligen konsumerar den faktiska texten. Detta, menar 

kritikerna, kan då bidra till att de psykologiska aspekterna går till spillo.78 Jag har inte heller för 

avsikt att undersöka hur eleverna eller lärarna på gymnasiet konsumerar texten då det skulle bli 

alldeles för omfattande för denna uppsats omfång. Dessutom anser jag är det inte heller är 

relevant just för mitt syfte och mina frågeställningar. Dock måste jag påpeka att en sådan 

undersökning skulle vara mycket intressant i ett vidare perspektiv och är en möjlig fortsättning på 

uppsatsen.  

 

3.4 Avgränsningar och urval 

Denna uppsats har inte på några villkor ambitionen att täcka in alla läromedel som används i 

skolan och därför har det varit relevant att göra vissa avgränsningar. För det första kommer jag att 

rikta in mig på ämnet samhällskunskap. Detta urval har jag gjort dels för att jag anser att 

forskningen runt gymnasiet, genus och samhällskunskapsämnet ännu inte är mättat, dels med tanke 

på att det är mitt eget huvudämne och därför kan vara betydelsefullt för min egen framtida 

lärarroll.  

 

Inom den givna tidsramen för en C-uppsats är det naturligtvis omöjligt att undersöka alla 

läroböcker som finns i ämnet samhällskunskap vilket har bidragit till att jag även här fått göra ett 

                                                 
77 Börjesson, M (2003) s. 22 
78 Winther Jorgensen, M & Phillips, L (2000) s. 94 
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urval. Jag har valt att undersöka två stycken olika böcker med det urvalskriteriet att det var de 

böcker som användes mest i undervisningen på min VFU-skola.  De är också böcker som 

tillkommit efter den senaste läroplanen för de frivilliga skolformerna antagits, vilket är relevant 

med tanke på mitt syfte. Anledningen till att jag valt att studera just två olika böcker är helt enkelt 

för att kunna ge en tillräckligt bred bild av läroböckernas diskurs som möjligt med tanke på en C-

uppsats tidsomfång men också för att kunna utesluta faran med att försöka dra en giltig slutsats 

utifrån endast en bok. 

 

I boken Lärobokskunskap skriver Selander att det inte är möjligt att studera all text som finns i en 

lärobok. Det behöver inte heller betyda att man får en mer rättvis bild av det man vill undersöka. 

Det kan således vara angeläget att även göra ett urval av textavsnitt i de olika böcker forskaren ska 

undersöka.79 Jag kommer dock att undersöka hela böckerna men göra mer ingående analyser av 

valda kapitel. Dessa kapitel är valda helt slumpmässigt. 

 

3.5 Presentation av analysmaterial 

Jag har som tidigare nämnts valt att analysera två olika samhällskunskapsböcker från 

gymnasieskolan. Den första av de båda läroböckerna är Exposé (2003) vilken är ett läromedel för 

både kurserna A och B i samhällskunskap. Boken har elva olika författare och är utgiven av 

förlaget Almqvist och Wiksell, vilket numera ingår i Liberkoncernen.80 På min VFU-skola var 

det den boken som användes absolut mest i undervisningen i samhällskunskap. Boken är indelad i 

sju olika huvudrubriker vilka har benämningen; Individen, Samhället, Omvärlden, Massmedier, 

Ekonomi, Makt och politik samt Globala frågor. Efter varje kapitel i boken finns uppgifter till 

eleverna vilka varierar i både omfattning och svårighetsgrad. Till varje kapitel finns också tips på 

olika webbsidor vilka kan vara relevanta vid fortsatt instudering. På Libers hemsida presenteras 

boken såsom ett läromedel som betonar demokrati, etik och värdegrundsfrågor. Till boken följer 

också en lärarhandledning. 81 

 

Den andra boken jag valt som analysmaterial är Samhällsboken (2000) vilken är ett läromedel 

som kan användas i kurserna A, B samt C i ämnet samhällskunskap. Boken är författad av Jan 

                                                 
79 Selander, S. (1988) s. 66 
80 www.liber.se 071102 11:31 
81 www.liber.se 071102 11.33 
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Kieser och Kjell Rydén och är en mycket mindre ”utförlig” bok än Exposé. Även Samhällsboken 

är utgiven av Almqvist och Wiksell. Enligt bokförfattarna kan läromedlet användas i 

gymnasieskolans samtliga program och är uppbyggd runt huvudtemana; Det civila samhället, 

Den offentliga sektorn samt Marknaden.82 Även till denna bok följs varje kapitel av tillämpnings- 

och fördjupningsuppgifter av varierande svårighetsgrad och bredd. Det finns ingen 

lärarhandledning till denna bok. 

 
3.6 Genomförande av analys 

För att kunna genomföra min uppsats på ett strukturerat och kärnfullt sätt och för att kunna 

använda den kritiska analysmodellen på ett sätt som är relevant kommer jag nedan att redogöra 

för hur jag mer exakt har genomfört analysen av texterna/läroböckerna.  

 

Jag har först, upprepade gånger, läst igenom de båda böckerna noggrant för att därefter anteckna 

viktiga drag, mönster och teman som framkommit utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar 

Det jag har tittat efter är de drag, transivitet och stereotyper, för vilka redogjorts under kapitlet 

om kritisk diskursanalys. Graden av transivitet och stereotypisering i texten har undersökts med 

hjälp av de underliggande frågeställningar som finns till uppsatsens huvudfrågeställningar; Vem 

eller vilka tar plats i texten, det vill säga blir kvinnor och män i lika hög grad representerade i 

texten?, Finns det exempel på stereotypa framställningar av kvinnor och män? samt  Intar 

kvinnor och män samma positioner i samhälleliga verksamheter det vill säga gör de samma saker 

och värderas deras prestationer likvärdigt? 

 

Jag har analyserat en bok i taget utifrån de metodologiska analysverktygen och 

frågeställningarna. Utifrån de resultat jag då kommit fram till har sedan utkristalliserats fyra olika 

”huvudtendenser” i de båda texterna vilka har sammanställts och rubricerats som redogörs för 

under resultatkapitlet. Dessa huvudtendenser kan ses som diskurser på så vis att, som redogjorts 

för under 2.3, de visar upp ett, för läroböckerna, speciellt sätt att hantera och prata om ett givet 

tema, i detta fall genus. Jag har valt att ställa upp resultatet i de fyra olika rubrikerna för att 

resultatet ska bli så tydligt som möjligt. Jag är fullt medveten om att det skulle gå att redovisa 

                                                 
82 Kieser, J & Rydén, K (2000) s. 7-8 
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resultaten på något annat sätt men jag anser att detta blir relevant och kärnfullt utifrån uppsatsens 

syfte. Det hade också blivit långrandigt och svårläst att ta del av analysresultatet i en enda lång 

utläggning. 

. 

De fyra huvudtendenserna eller diskurserna utgör i stort enbart svar på den första frågeställningen 

och dess underfrågor.  

 

Vad gäller analysen av den sociala praktiken kommer den att behandlas under en särskild rubrik i 

resultatet. Här har jag kopplat läromedlens genusdiskurs till skolans kontext genom att jämföra 

resultatet med Lpf 94. Denna analys har gjorts utifrån den andra frågeställning som redogjorts för 

under 1.4; I vilken grad, stämmer läroböckernas framställning av manligt och kvinnligt, överens 

med den syn på genus och jämställdhet som finns i skolans styrdokument, i detta fall Lpf 94? Här 

har inte använts några specifika analysverktyg vilket var fallet i textanalysen utan här har en 

jämförelse gjorts utifrån Faircloughs definition av den sociala praktiken så som ett sätt att koppla 

resultatet av de två tidigare analyserna till en bredare social praktik, i detta fall skolkontexten 

genom Lpf 94. Jag kommer således att sätta in resultaten i ett vidare socialt sammanhang genom 

att jämföra vad Lpf 94 säger om skolan och jämställdhet/genus och hur läroböckerna framställer 

eller inte framställer jämställdhet/genus.  
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4. Tidigare forskning 

På senare år har det tillkommit ganska mycket forskning runt genus, kön och skolan. 

Genusperspektivet har använts för att analysera skolan utifrån en rad olika kontexter. Nedan 

kommer jag att redovisa för ett antal sådana undersökningar till vilka jag ämnar knyta min uppsats. 

Det finns också en del forskning gjord runt läroböcker och dess betydelse i undervisningen. Även 

om det inte är intentionen med denna uppsats så kommer jag ta upp lite om forskningen runt detta 

eftersom jag anser att det ger tyngd åt min uppsats i det fallet att det just är läroböcker jag vill 

undersöka. Till sist kommer även tidigare forskning granskas som gjorts vad gäller genus, 

läroplaner och styrdokument. Anledning här är att jag vill koppla min egen empiri till ett vidare 

socialt sammanhang, det vill säga statens styrdokument. Jag kommer inte här att redovisa för 

forskning specifikt runt genus och kön då jag redan tagit upp detta i teoriavsnittet dock kommer en 

bok att redovisas vilken handlar om genus och kön, vilken inte använts i teoriavsnittet utan enbart i 

resultatet. 

 

Det har kommit ut ett antal uppsatser vad gäller genus och läromedel. En av dessa är Therese 

Hedmans och Karin Omarks C-uppsats Befäster skolan traditionella genussystem? Syftet med 

deras uppsats är att undersöka huruvida läromedlen i årskurs åtta befäster en traditionell syn på 

genus och kön. De vill också undersöka om det finns möjlighet för eleverna att själva bilda sig en 

uppfattning om genus eller om de blir styrda åt ett visst håll i läroböckerna. De utgår från en 

diskursanalytisk metod och undersöker läromedel i teknik, biologi, engelska och hemkunskap. De 

inriktar sig inte enbart mot texten utan analyserar också bilder med hjälp av en semiotisk 

bildanalys.83 

 

Hedman och Omark kommer fram till att en hel del av läroböckernas texter och bilder befäster den 

traditionella genussynen vilken innebär att mannen är norm och har makten medan kvinnan är 

maktlös och därmed en icke likvärdig samhällsmedborgare. De menar vidare att: 

 

                                                 
83 Hedman, T & Omark, K (2006) s. 10-11 
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 ” det finns liten eller ingen utmaning av strukturella förhållanden i bemärkelsen av 

vedertagna ”sanningar” gällande genus. Eleverna uppmuntras inte till att debattera 

eller kontemplera över samhällets skapande genussystem”.84  

 

Hedmans och Omarks uppsats blir relevant för min egen undersökning i den bemärkelsen att jag 

kan jämföra deras resultat med min egen analys och därmed se om huruvida denna traditionella 

genussyn följer med upp på gymnasienivå. Författarna till uppsats har inte analyserat några 

samhällskunskapsböcker vilket gör det intressant att se om även de läromedlen stämmer överens 

med Hedmans och Omarks resultat.  

 

Ytterliggare en C-uppsats som behandlar genusperspektivet i läroböcker är Lina Anderssons 

examensarbete, Tor, Ola, Leo och Elsa. Andersson gör här en diskursanalytisk undersökning om 

hur genus konstrueras i läseböcker för grundskolans tidigare åldrar. Hon har således en liknande 

utgångspunkt som Hedman och Omark men med den skillnaden att hon inriktar sig mot 

”lågstadiets” läseböcker. Mer specifikt är syftet med hennes uppsats att studera huruvida 

konstruktionen av genus i läromedlen förstärker och/eller bryter mot rådande genusstereotyper 

och i sådana fall hur detta görs?85 Hon kommer fram till samma slutsats som Hedman och Omark 

och hon menar att läseböcker för lågstadiet visar upp en traditionell syn på manligt och kvinnligt 

och att genus konstrueras dikotomiskt och stereotypt. Hon menar vidare att pojkar ofta framställs 

som huvudpersoner i böckerna och att flickor har en passiv roll ofta som hjälpredor till pojkarna. 

Även när det är tal om män och kvinnor visar även de upp stereotypa drag hävdar Andersson.86 

Även här blir det relevant att koppla Andersson uppsats med min egen analys då hon menar att 

även läroböcker för de lägre åldrarna upprätthåller rådande genussystem. 

 

2006 kom en rapport från Skolverket vilken hade för avsikt att undersöka läromedel ur ett 

värdegrundsperspektiv. Där koncentrerade författarna sig inte enbart på genus utan även på 

etnicitet, religion, funktionshinder och sexuell läggning. Undersökningen utfördes på läromedel 

från grundskolan och gymnasiet. Syftet med granskningen var att se om och i så fall hur skolans 

                                                 
84 Hedman, T & Omark, K (2006) s. 4 
85 Andersson, L (2006) s. 4 
86 Andersson, L (2006) s. 29-30 
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läromedel avviker från värdegrunden.87 De resultat undersökningen kommer fram till i fråga om 

kön är ganska samstämmigt med övriga undersökningars resultat. Rapporten från Skolverket 

menar att i böckerna i samhällskunskap (här redogörs tyvärr inte för exakt vilka böcker man 

analyserat från gymnasiet) är kvinnor underrepresenterade och avsnitten som berör jämställdhet 

och kön ofta ligger som isolerade öar. Man menar också att böckerna inte uppmanar till några 

kritiska reflektioner runt manligt och kvinnligt.88   

 

Rapporten från skolverket ställer också upp kriterier för vad de anser är ett exemplariskt 

läromedel ur genus- och könssynpunkt;   

 

” En lärobok som genomgående gestaltar och förmedlar jämställdhet mellan kvinnor, 

män och transpersoner. Den förebildliga läroboken innehåller vidare genomgående 

inslag som aktivt och medvetet främjar kvinnors, mäns och transpersoners lika 

rättigheter och möjligheter, motverkar traditionella köns mönster samt uppmuntrar 

eleverna att pröva och utveckla sina förmågor och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet”. 89 

 

Enligt rapporten uppfyller som sagt de läromedel som varit aktuella för undersökningen inte dessa 

kriterier och min undersökning blir då relevant att knyta till denna rapport för att se om resultaten 

blir samstämmiga eller om det går att uppvisa något motvisande resultat. 

 

Som underlag för Skolverkets rapport nr. 285 låg arbetet En granskning av hur kön framställs i 

ett urval av läroböcker av Britt-Marie Berge och Göran Widding från Umeå universitet. De har 

utifrån skolans värdegrundsdiskurs analyserat hur kvinnor, män och transpersoner framställs i 

läromedel från biologi/naturkunskap, historia, religion samt samhällskunskap. Vad som blir 

relevant för min uppsats är således deras analyser av samhällskunskapsböckerna där de 

konstaterar att läroböckerna till stor del är könsneutrala men att män är överrepresenterade och att 

den manliga normen är påtaglig.90  

                                                 
87 Skolverkets rapport nr. 285 (2006) s. 6 
88 Skolverkets rapport nr. 285 (2006) s. 29-31 
89 Skolverkets rapport nr. 285 (2006) s. 32-33 
90 Berge, B-M & Widding, G (2006) s. 29-32 
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Jessica Carlsson och Malin Löfving har skrivit en C-uppsats som behandlar 

samhällskunskapsböcker från grundskolans senare åldrar. Syftet med deras uppsats är att jämföra 

synen på jämställdhet i läroböcker kontra styrdokument ur ett historiskt perspektiv. De ämnade 

undersöka om samstämmighet mellan styrdokument och läroböcker blivit bättre eller sämre sedan 

Lgr 69.91 De resultat de kommit fram till i sin undersökning är att kvinnor tagit allt mer plats i 

läromedlen sedan 1969 men att kvinnligt och manligt fortfarande framställs på ett stereotypt sätt. 

De menar vidare att läromedlen har närmat sig skolans jämställdhetsmål bit för bit sedan Lgr 69 

men att det fortfarande är en bit kvar.92 

 

Läromedlens roll i undervisningen har undersökts i en rapport från Skolverket; Läromedlens roll i 

undervisningen. Syftet med rapporten är att studera läromedlens roll i ett urval ämnen på 

grundskolan. De ämnen man undersökt var bild, engelska och samhällskunskap. 93 Författarna till 

rapporten fastslår där att läromedel används relativt flitigt i samhällskunskapsämnet och att ett 

flertal av de tillfrågade lärarna anser att läromedlen styr mycket av deras undervisning. En stor 

majoritet av lärarna anser också att de själva, inom de ekonomiska ramarna, kan välja själva vilka 

läromedel de vill använda. De menar också att elevernas olika förutsättningar och behov styr vilka 

läromedel som kommer till användning. Vidare anser en betydande majoritet av lärarna att 

läromedlen legitimerar en undervisning som utgår från styrdokumenten (se även under kapitel 1.1). 

De flesta lärare utvärderar också sina läromedel dock inte tillsammans med eleverna.94 

 

Denna undersökning blir således relevant för min egen uppsats i det avseendet att det just är 

läromedel jag ska undersöka och att en betydande majoritet av lärarna i undersökningen menar att 

användningen av läroböcker i samhällskunskapsämnet legitimerar att läraren undervisar i 

samförstånd med styrdokumenten.  

 

Ämnet om lärobokens ställning i samhällskunskap har också avhandlats i en C-uppsats från 2006. 

Uppsatsen heter Lärobokens ställning i samhällskunskap och är skriven av Anna Lundberg, Malin 

Edvinsson och Mia-Stella Söderström. Syftet med undersökningen är att utreda om lärobokens 

                                                 
91 Carlsson, J & Löfving, M (2006) s. 1 
92 Carlsson, J & Löfving, M (2006) s. 53-55 
93 Skolverkets rapport nr. 284 (2006) s. 9 
94 Skolverkets rapport nr. 284 (2006) s. 10-11 
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ställning och innehåll har förändrats under de senaste 10-15 åren.95 Resultatet av granskningen gör 

gällande att läroboken har tappat sin förstaplats som det viktigaste läromedlet i samhällskunskap 

och att detta kan bero på att den nya läroplanen ger ”bättre” och friare utrymme för lärarna att 

själva välja vilka material de vill arbeta med.96  

 

Vad gäller forskning om genus i styrdokument finns där inte så mycket forskning gjord mer än de 

som redan redovisats för. Några som emellertid granskat kurs- och läroplaner ur ett 

genusperspektiv är Håkan Larsson och Kajsa Ohrlander i rapporten Att spåra och skapa genus i 

gymnasieskolans program- och kursplanetexter. De kommer där bland annat fram till att genus 

problematiseras och uppmärksammas främst i de kursplaner som ligger till grund för specifikt 

traditionella kvinnliga kurser. De menar att detta istället för att gynna en utbildning vilket 

uppmärksammar genus och kön istället gör klyftan djupare.97 Larsson och Ohrlanders rapport 

lägger störst vikt vid kursplaner vilket inte är min intention. De diskuterar dock även läroplanen 

Lpf 94 ur ett jämställdhetsperspektiv vilket gör denna rapport viktig och intressant för min uppsats. 

 

Till sist vill jag presentera en bok vilken är skriven av R W Connell och heter Om Genus.  Connell 

är professor vid universitet i Sydney och har forskat mycket kring genusproblematiken. Hans bok 

Om Genus är en översikt över de olika problem och frågeställningar som finns att fundera över 

runt begreppen genus och kön.98 Han har dock samma utgångspunkter och förklaringar till 

begreppen som de teoretiker, till exempel Hirdman, som redogjorts för under de teoretiska 

utgångspunkterna. Han menar i samförstånd med dem att genus är någonting vi skapar själva och 

som vi socialiseras in i direkt från födseln. Han menar att genus är en social struktur.99 Eftersom 

boken avhandlar genus ur ett mycket brett perspektiv har den varit angelägen för min uppsats i det 

syftet att jag har kunnat koppla mycket av hans forskning till mina egna analysresultat.  

 

 

 

 

                                                 
95 Lundberg, A m fl (2006) s. 6 
96 Lundberg, A m fl (2006) s. 49 
97 Larsson, H & Ohrlander, K (2005) s. 70 
98 Connell, R W (2002) s. 9-10 
99 Connell, R W (2002) s. 20-21 
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5. Resultat  

Jag kommer nedan att redogöra för det resultat jag kommit fram till efter analysen av mitt 

material, vilket jag genomfört efter det mönster som beskrivits ovan. Jag kommer att börja 

resultatkapitlet med att ställa upp resultaten utifrån de fyra huvudtendenser/diskurser som 

framkommit som gemensamma efter analysen av de båda böckerna. Efter detta kommer jag att 

redovisa de mönster som avvikit från mina resultat, eller annorlunda uttryckt, de tendenser som 

talar emot det jag tagit fram under de fyra huvudtendenserna. Till sist görs en jämförelse mellan 

resultaten och skolans styrdokument, Lpf 94. 

 

5.1 Män i heltidstjänst= norm 

Läroboken Exposé är ett läromedel som är väldigt mycket inriktad på samhällsekonomiska 

frågor. En stor del av boken inriktar sig på ekonomiskt relaterade problem. Kapitlen som handlar 

om dessa frågor är utformade ur ett perspektiv där kvinnor kan ha svårt att känna sig 

representerade. Här saknas till exempel diskussion om det oavlönade hemmaarbetet i vilket, 

enligt SCB:s statistik, kvinnor är överrepresenterade. 100 Männen är i kapitlen om ekonomi, 

arbete och pengar överrepresenterade på bilderna och hela kapitlen som behandlar ekonomiska 

frågor är nästan helt avsaknad av kvinnliga perspektiv. Finns det någon kvinna representerad, till 

exempel avbildad, sitter hon i kassan i ett snabbköp.101 Det saknas också helt kvinnliga förebilder 

inom ekonomisk politik och tänkande. Exempelvis tas Gunnar Myrdal upp men inte hans fru, 

Alva Myrdal, som till exempel bidrog mycket till att kvinnor kom ut på arbetsmarknaden genom 

sina tankar om daghem.102 

                                                

 

Som tidigare nämnts finns i slutet av varje kapitel uppgifter till eleverna. Uppgifterna till de 

avsnitt som behandlar ekonomiska frågor är helt uteslutna från frågor som tar upp specifikt 

kvinnliga spörsmål i ekonomin, till exempel som nämnts tidigare, det oavlönade hushållsarbetet 

eller deltidsarbete.103  

 

 
100 För att undersöka kvinnors dominans inom dessa områden se Statistiska centralbyrån hemsida: www.scb.se 
sökord: hushållsarbete. 
101 Exposé (2003) s. 406 
102 Nationalencyklopedin multimedia 2000 plus, sökord: Alva Myrdal 
103 Exposé (2003) s. 424-425 
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Connell diskuterar detta med en, vad han kallar, ”könsbaserad arbetsfördelning”. Han menar att 

hela det ekonomiska området generellt definieras som ett manligt område eller en ”mansvärld” 

och att detta inte problematiseras. I vår moderna ekonomi bidrar kvinnor och män lika mycket till 

producerandet av produkter och tjänster men de intar inte samma platser i den processen utan 

männens arbete värderas högre och detta får till följd ett upprätthållande av den västerländska 

genusordningen.104 

 

Samhällsboken saknar också, liksom Exposé, en konsekvensanalys av genusrelaterade frågor när 

det gäller kapitlen om samhällsekonomi. I denna bok tas dock begreppet hushållsarbete upp, som 

en del av produktion som aldrig räknas in i BNP, men det saknas som sagt en diskussion om dess 

vidare konsekvenser i ett kvinnligt/manligt och samhälleligt perspektiv. Här nämns också 

hushållsarbete i samma andetag som hobbyarbeten och Gör-det-själv-verksamhet. 105  

 

Även när det gäller den internationella ekonomin är avsaknaden av problem ur genusperspektiv 

total. Här behandlas exempelvis globaliseringens påföljder och påverkan för människor i fattiga 

länder. Här saknas dock problematiserande ur ett kvinnligt perspektiv på globaliseringens 

effekter, såsom till exempel ökad prostitution och trafficking.  

 

I Samhällsboken liksom i Exposé är männen, i de ”ekonomiska” kapitlen, överrepresenterade vad 

gäller framställning på bilder och där individerna blir bekönande är det som ”snickare” och 

liknande.106 I Exposé diskuteras emellertid mycket kort, åtta rader, om jämlikhet mellan kvinnor 

och män på arbetsmarknaden. Här skriver författarna till boken bland annat att:  

 

”Kvinnor väljer även ofta att jobba deltid efter föräldraledighetens slut. Som en 

konsekvens av detta tenderar kvinnor att ”hamna efter” både i karriären och i 

löneligan”.107 

 

                                                 
104 Connell, R W (2002) s. 84-86 
105 Kieser, J & Rydén, K (2000) s. 172 
106 För exempel se; Kieser, J & Rydén, K (2000) s. 173 
107 Exposé (2003) s. 42 
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Som i de flesta fall där jämställdhet överhuvudtaget tas upp är det i form av sådana 

konstateranden och inte i form av problematiserande. Eftersom deltidsarbete och dylikt inte 

diskuteras ur ett vidare perspektiv i de båda böckerna kan konstateras att det är människor i 

heltidsarbete som är normen i kapitlen som behandlar ekonomi, pengar och arbete. I 

Samhällsboken framställs också kvinnors överrepresentation i deltidsarbetet som något som 

kvinnor själva valt och därmed blir ”problemet” kvinnornas eget och inte samhällets: 

 

 ”Många kvinnor har valt deltidsarbete för att hinna med barnpassning och 

hemarbete. På det området har kvinnorna fortfarande huvudansvaret. Andra kvinnor 

deltidsarbetar därför att de inte lyckats skaffa ett heltidsarbete”.108 

 

Det ska påpekas att böckerna inte skriver att det är specifikt män som heltidsarbetar men 

böckerna har, som sagt, ingen vidare diskussion om varför det är mest kvinnor som 

deltidsarbetar. Genom att visa bilder som gestaltar manligt och kvinnligt ur traditionella 

könsmönster, till exempel yrken, och genom avsaknad av problematiserande kan kapitlen 

upplevas som tydligt mansdominerande. Anmärkningsvärt är också kommentaren i 

Samhällsboken att kvinnor deltidsarbetar för att de inte hittat något heltidsarbete. Detta kan tolkas 

som om kvinnor är mindre kapabla till att skaffa ett ”riktigt” jobb vilket män inte har något 

problem med. Återigen blir det här norm att heltidsarbeta.  

 

När det gäller kapitlen om arbete, ekonomi och pengar kan sammanfattningsvis konstateras att 

det är mannen som tar mest plats i kapitlen och som görs till norm genom att även heltidsarbetet 

görs till norm. Följaktligen blir det mannen som tar mest plats eftersom kapitlen inte innehåller 

någon form av diskussion eller problematisering runt deltidarbete eller hushållsarbete. Texterna 

bygger också på stereotyper då till exempel bilder framställer män och kvinnor i typiska manliga 

och kvinnliga yrken. Detta har gjort att jag har döpt en av de diskurser som framkommit i 

böckerna till just Män i heltidsarbete= norm, då jag anser att texten och utformningen av den 

visar på ett speciellt sätt, vilket framkommit ovan, att tala om manligt och kvinnligt i fråga om 

arbetsliv och ekonomi och där texten upprätthåller den genus/maktordning som finns i samhället. 

 

                                                 
108 Kieser, J & Rydén, K (2000) s. 99-100 

 37



5.2 Jämställdhetsfrågor= någon annans problem 

Båda de analyserade läroböckerna har rubriker under vilka de behandlar jämställdhet. 

Signifikativt är dock att det är under dessa rubriker, och enbart under dessa rubriker, som 

böckerna överhuvudtaget tar upp jämställdhet och genus som begrepp. I Exposé är ämnet 

upptaget under huvudrubriken ”Massmediernas påverkan”. Boken har således inget fritt stående 

kapitel som behandlar jämställdhet och genus utan det hanteras under massmediekapitlet och 

framställs därmed som ett problem som främst rör hur massmedier gestaltar kvinnor och män och 

att det är massmedierna som är boven till genusproblemet. Under detta kapitel tas frågor upp 

som; ”mäns och kvinnors olika roller” samt konstateras att ”det finns många fler män än kvinnor 

i samhällets maktpositioner”.109  Här finns också frågor och uppmaningar till eleverna att fundera 

över varför det är på detta viset och läroboken ger en kort förklaring till jämställdhet i teori och 

praktik, dock fortfarande ur ett perspektiv som ska ses som ett massmedieproblem. 110  

 

Samhällsboken tar upp frågor om jämställdhet under två olika kapitel; Utbildning samt Arbete. 

Till skillnad från Exposé finns dock i Samhällsboken ingen diskussion om teori och praktik runt 

jämställdhetsfrågor/genus. När det gäller kapitlet om utbildning konstateras återigen att kvinnor 

har svårare att utbilda sig och därmed hävda sig på arbetsmarknaden eftersom utbildningstiden 

ofta sammanfaller med tiden för barnafödande;  

 

” Den främsta anledningen till att kvinnor i samhället är missgynnade i fråga om 

tillgång till utbildning och högstatusyrken är att deras utbildningstid sammanfaller 

med tiden för barnafödande och vård av småbarn. Men även under de år som följer 

får kvinnan vanligen ta huvudansvaret för hemarbetet”.111 

 

Citat visar på ett enkelt konstaterande av varför kvinnor inte har samma möjligheter på 

arbetsmarknaden och att påstå att det är den främsta anledningen till varför kvinnor missgynnas 

är att minska problematiken avsevärt. Ett sådant sätt att behandla genusproblematiken inom 

arbetslivet tenderar att utesluta tjejers och killars möjlighet att vidare fundera över varför 

                                                 
109 Exposé (2003) s. 372-374 
110 Exposé (2003) s. 376-377 
111 Kieser, J & Rydén, K (2000) s. 67 
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könsfördelningen på arbetsmarknaden ser ut som den gör. Här är det fråga om att stereotypisera 

kvinnors och mäns handlande. 

 

Vidare fastslås i kapitlet också att kvinnor och män gör val, till exempel vilken utbildning de ska 

välja, utifrån omgivningens förväntningar.112 Diskussionen stannar emellertid där och 

resonemanget kring omgivningens och samhällets förväntningar på män och kvinnor diskuteras 

inte mer. I de efterföljande frågorna till kapitlet om arbete ställs också frågan: Finns det yrken 

som inte är lämpliga för kvinnor? Diskutera.113  Frågan kan uppfattas som mycket märkligt ställd 

ur ett jämställdhetsperspektiv och författarna kanske även borde ha frågat om det finns arbeten 

som är olämpliga för män. Här blir det återigen kvinnor som blir problemet och männen som blir 

norm då de framställs som om de klarar alla jobb.  

 

Det som hittills redogjorts för om manligt och kvinnligt i läroböckerna följer den genusteori om 

vilken diskuterats under teorikapitlet. Hirdman menar där att upprätthållandet av genusordningen 

i samhället just bibehålls tack vare att mannen framställs som norm och att detta bidrar till att 

isärhållandet av könen hela tiden fortsätter.114 Att Samhällsboken ställer frågor som; finns det 

yrken som är mindre lämpliga för kvinnor kan göra att läsaren uppfattar det som att män klarar 

alla yrken och därmed är norm för hur människan ska vara.   

 

Berge och Widding kommer i sin undersökning fram till att jämställdhetsfrågor i läromedel ligger 

som isolerade öar, utan koppling till övriga avsnitt. I deras undersökningsmaterial finns, liksom i 

mitt analysmaterial, särskilda rubriker där jämställdhet och genus har behandlats115. Att 

jämställdhetsfrågor ligger som isolerade öar, menar Berge och Widding kan bidra till att tjejer 

kan få det svårt att känna sig delaktiga inom vissa kunskapsområden, till exempel ekonomi och 

politik. Att författarna till läromedlen lägger upp frågor om jämställdhet som isolerade öar och 

sedan bortser från dessa frågor helt i andra kapitel kan uppfattas som om att det egentligen inte är 

något problem. Det blir, menar Berge och Widding, motsägelsefullt och tvetydigt.116 Så är även 

fallet med de böcker jag undersökt där jämställdhet och genus också har behandlats under andra 

                                                 
112 Kieser, J & Rydén, K (2000) s. 67-68 
113 Kieser, J & Rydén, K (2000) s. 105 
114 Carlsson Wetterberg m fl (2004) s. 116-117 
115 Berge, B-M & Widding, G (2006) s. 24 
116 Berge, B-M & Widding, G (2006) s. 28-29 
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huvudkapitel som inte direkt kan kopplas till genusfrågor till exempel massmedia. Detta kan 

tendera, som diskuterats ovan, att få ”problemet” att framstå som något som är någon annans, i 

detta fall massmedias och därmed kan bortses ifrån att det är en problematik som får 

konsekvenser på alla samhälleliga nivåer.  

 

5.3 Kvinnliga sjuksystrar och manliga gruvarbetare 

Vad gäller stereotypiseringar av män och kvinnor i läroböckerna kommer de främst till uttryck i 

bilderna. I löpande text är båda böckerna relativt noga med att inte framhäva några generella drag 

hos män respektive kvinnor, förutom det som diskuterats ovan. Talar författarna till exempel om 

en finansminister så framställs det som om det både kan röra sig om en han eller en hon. Finns 

det en bild på en finansminister i anslutning till texten är det dock en manlig sådan som 

avbildas.117 

 

Samhällsboken har övervägande bilder vilka framställer kvinnor och män med stereotypa drag. 

Sjuksköterskor är kvinnor, män är gruvarbetare, kvinnor är småskolelärare och män är 

soldater.118 Så även om texten har en ambition är vara könsneutral försvinner de förtjänster som 

detta ger när bilderna, vilka kanske är de som eleverna först lägger märke till, bibehåller de 

stereotypa dragen.  

nnor, dels stereotypa 

amställningar men också att kvinnor är underrepresenterade i materialet:  

        

detta 

blir att många kvinnor accepterar tanken på att de är underlägsna männen”.119 

                                                

 

Carlsson och Löfving kommer också de fram till detta resultat i sin undersökning av läromedel i 

årskurs åtta och de menar att sådana framställningar av män och kvi

fr

 

”gör att elever, genom läroböcker och undervisning, lär sig att kvinnan är 

underordnad mannen, att kvinnan har ett lägre värde än mannen. Följden av 

 

I Exposé är inte den tydliga stereotypisering av manligt och kvinnligt på bilderna lika tydligt som i 

Samhällsboken dock kan konstateras att merparten av bilderna i boken gestaltar typiska stereotypa 

 
117 För exempel se. Exposé (2003) s. 215 
118 För exempel se: Kieser, J & Rydén, K (2000) s. 497 
119 Carlsson, J & Löfving, M (2006) s. 26 
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drag hos kvinnor och män. Det är kvinnor som är sjuksystrar, det är kvinnor som shoppar, det är 

kvinnor som tar hand om småbarn medan männen krigar och fattar viktiga beslut. I politiska 

ammanhang är det män som är aktiva och representeras på bilderna.120 

ar också att stereotypen inte behöver vara falsk utan att en viss sanning kan ligga bakom 

en.121  

örs för. Det ska dock påpekas att detta gäller 

ven de andra ideologier som behandlas i kapitlet. 

kvinnor beskrivna eller upptagna. Här konstateras enbart att den svenska makteliten består till 

                                                

s

 

I Exposé finns ett litet avsnitt som behandlar just stereotyper med där saknas helt en diskussion om 

stereotypiseringar vad gäller män och kvinnor. Författarna förklarar begreppet med att människor 

bedöms efter grupptillhörighet men då i fråga om etnisk, social, religiös eller nationell grupp. Man 

konstater

d

 

5.4 Den manliga dominansen 

Män och kvinnor får inte samma utrymme i läromedlen då män är överrepresenterade vad gäller 

bilder, förebilder och perspektiv. I till exempel kapitlen om statsskick, ideologier och 

internationella relationer är männen representerade i mycket större utsträckning än kvinnor. 

Under rubrikerna som behandlar ideologier är avsaknaden av kvinnliga företrädare total. I Exposé 

tar man dock upp feminism som en postmodern ideologi tillsammans med ideologier som religiös 

fundamentalism och nynazism.122 Här diskuteras också kort begrepp som könsidentitet och 

patriarkat och författarna konstaterar att feministerna anser att vi föds blå eller rosa vilket får 

oanade konsekvenser för oss hela livet och att det är detta som feministerna vill 

uppmärksamma.123 Återigen är det fråga om konstateranden och beskrivningar och inte om något 

problematiserande av de olika begrepp som redog

ä

 

I likhet med min analys har Berge och Widding konstaterat att politiska ideologier är 

representerade ur ett manligt perspektiv och att tjejer kan få svårt att identifiera sig med politiska 

ideologier om de kvinnliga förebilderna helt utesluts.124 I Samhällsboken är dock kvinnor i högre 

grad än män representerade på bilderna i kapitlet om Sveriges statskick, i texten finns dock inga 

 
120 För exempel se: Exposé (2003) s. 222 
121 Exposé (2003) s. 23 
122 Exposé (2003) s. 167 ff 
123 Exposé (2003) s. 180-181 
124 Berge, B-M & Widding, G (2006) s. 29-32 
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mestadels av män i åldern 44-65 år.125 Eftersom detta inte problematiseras i samband med att det 

tas upp i boken menar till exempel Hirdman att detta osynliggörande är ett tecken på det 

genuskontrakt som upprätthåller den manliga normen och att det är mannen som har makten i 

samhället. För att kunna få till en förändring måste sådana framställningar belysas och 

uppmärksammas, vilket inte är fallet i Samhällsboken.126  

 

5.5 Avvikande mönster 

Det finns i de båda läroböckerna tendenser och framställningar som jag tolkar som försök att 

spränga de traditionella genusmönstren. Till exempel är båda böckerna mycket noga med att 

framställa befattningar, som till exempel statsministrar eller statchefer, som något som både kan 

vara en han eller hon. I Exposé kan det till exempel se ut som följer;  

 

”Sverige är en konstitutionell monarki. Det innebär att ämbetet som statschef innehas 

av en monark (en kung eller en drottning) men att hans eller hennes makt över 

politiken är begränsad”127 

 

Dessa könsneutrala benämningar gör att läsaren kan bortse från vissa befattningar och 

benämningar som enbart manliga även om termen i sig konnoterar manliga yrken. Detta är 

genomgående i båda böckerna. I Samhällsboken finns också en bild där många av de traditionella 

stereotyper och fördomar om vad som är manligt och kvinnligt bryts. Bilden föreställer en manlig 

invandrare som arbetar som städare i en kyrka samtidigt som han har sitt barn i en bärsele på 

magen.128  

 

I vissa av de uppgifter som följer på varje kapitel i läroböckerna kan också ”brott” hittas mot 

typiska stereotypiseringar av manligt och kvinnligt. I Exposé finns till exempel en uppgift en 

uppgift som inleds med en liten berättelse där kvinnan jobbar heltid och tjänar bra samtidigt som 

mannen i hushållet är arbetslös och inte bidrar så mycket till hushållskassan.129 Även detta kan 

                                                 
125 Kieser, J & Rydén, K (2000) s. 359 ff 
126 Carlsson Wetterberg m fl (2004) s.  120-122 
127 Exposé (2003) s. 198 
128 Kieser, J & Rydén, K (2000) s. 103 
129 Exposé (2003) s. 63 
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tolkas som ett sätt att bryta mot konventionella tankar och stereotypiseringar om vad som är 

manligt och kvinnligt. 

 

5.6 Social praktik  

Larsson och Ohrlander skriver i sin rapport från Skolverket att skolans arbete har som 

utgångspunkt att samhället är ojämställt och att villkoren för pojkar och flickor ser olika ut på 

många plaster. De menar vidare att både tjejer och killar måste få lika tillgång till det offentliga 

skolväsendets alla möjligheter och att detta därför uppmärksammas i styrdokumenten.130  

 

I Lpf 94 står att läsa att alla som arbetar inom skolans värld ska verka för en undervisning som 

inte särbehandlar pojkar och flickor, uppmärksammar kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter 

samt att alla elever ska ha möjlighet att själva fundera över vad de vill med sina liv utan att 

hindras av fördomar av vad som är manligt eller kvinnligt.131 Skolan kan därmed sägas vara en 

plats där pojkar och flickor, tjejer och killar ska känna sig trygga i sin könsidentitet och där inget 

hinder ska förekomma på grund av vilket kön du har.  

 

Ser man till de resultat som framkommit vid analysen av de båda samhällsböckerna kan man se 

att de försöker hålla en könsneutral linje, genom att till exempel beskriva en statsminister som 

både en han respektive en hon, men att detta stjälps då jämställdhet särbehandlas i särskilda 

kapitel och inte integreras i övriga boken. Att jämställdhet och genus inte problematiseras kan 

göra att tjejer och killar kan ha svårt att själva tänka bakom de traditionella könsmönstren och få 

upp ögonen för en mer jämställd undervisning och i förlängningen ett mer jämställt samhälle. 

Hedman och Omark skriver i sitt examensarbete: 

 

 Att jämställdhet måste särbehandlas i stället för att integreras i hela boken visar på 

vilken diskurs, och i förlängningen vilken ideologi, det är som egentligen råder - 

mannen är norm”.132 

 

                                                 
130Larsson, H & Ohrlander, K (2005) s. 42  
131 Lpf 94, s. 3 
132 Hedman, T & Omark, K (2006) s. 45 
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Att få eleverna till att, som det står i Lpf 94, utveckla sina egna intressen utan bakomliggande 

fördomar av vad som är manligt och kvinnligt kan tendera att försvåras då läroböckerna inte 

uppfyller de kraven då de inte problematiserar genus och jämställdhet som en integrerad del i 

bokens alla kapitel. Visserligen finns uppgifter som ska få eleverna att tänka och arbeta med 

genusrelaterade frågor men genussystemet problematiseras inte utan de uppgifter som finns i 

böckerna uppmanar eleverna till att beskriva hur verkligheten ser ut, inte varför det ser ut som det 

gör. 

 

Lpf 94 ställer onekligen och ofrånkomligen kravet på lärarna att ”problematisera könsroller eller 

den rådande genusordningen”.133 Om böckerna inte visar upp ett sådant förhållningssätt ligger 

mycket av ansvaret på viljan, kunskaperna, tiden och läraren själv. Larsson och Ohrlander skriver 

att det är läraren som konkret genomför läroplanens uppdrag i det dagliga skolarbetet och att 

mycket ansvar då ligger på den enskilde läraren att uppmärksamma genusordningen i samhället 

även om inte läroböckerna uppfyller de kraven.134 

 

Min undersökning av läroböckerna visar på ett resultat som kan anses som bristande i frågor om 

jämställdhet och genusproblematik och därmed kan påstås att det råder skillnader i vad läroplanen 

säger om arbetet med genusfrågor och hur verkligheten i böckerna ser ut. För att uppfylla kraven 

från styrdokumenten hänger således mycket på läraren själv att motverka de traditionella 

könsmönstren, vilka enligt Hirdman (se under kapitel 2.2), upprätthåller dikotomin mellan män 

och kvinnor samt låter det rådande genussystemet få verka i fred. 

 

 I de båda läroböckerna framställs och avporträtteras kvinnor och män i traditionella könsmönster 

vilket främst kommer till uttryck i de stereotypa bilder som visar att till exempel män är 

gruvarbetare och kvinnor är sjuksköterskor. Detta gör att kvinnor och män hamnar i de 

vanemässiga mönster som är de vanliga i samhället och detta kan tendera att reproducera den bild 

av manligt och kvinnligt som upprätthåller genussystemet. Detta går inte i linje med det uppdrag 

som läroplanerna ställer på skolan om jämställdhet och problematiserande av rådande 

könsmönster. Återigen visar de analyserade böckerna upp ett upplägg som inte stämmer överens 

                                                 
133 Larsson, H & Ohrlander, K (2005) s. 42 
134 Larsson, H & Ohrlander, K (2005) s. 46 

 44



med skolans uppdrag. Även Hedman och Omark finner denna problematik i sitt arbete och de 

menar att:  

 

”Rollerna för könen är i boken fixerade enligt samhällets normer och reproduceras 

utan eftertanke. Kvinnor inbjudes inte till att vara något annat än vad de 

schablonmässigt anses vara eller hur de ser ut, och det samma gäller för männen. 

Ideologin för vad som i samhället anses norm, den västerländska, heterosexuella 

mannen, underbyggs och reproduceras av boken schablonmässiga beskrivningar av 

vad kvinnor och män har för egenskaper”.135 

 

De fyra olika huvudtendenser eller diskurser som framkommit vid analysen av mitt material visar 

sammanfattningsvis upp en bild av läroböckerna som inte riktigt stämmer överens med det 

uppdrag skolan har fått av staten genom styrdokumenten. Den sociala praktik, skolans kontext, 

inom vilken läroböckerna konsumeras och produceras ska, enligt läroplanen, problematisera den 

rådande genusordningen i samhället. Om inte så är fallet utan analyser och undersökningar 

istället visar på att läroböckerna upprätthåller det rådande könsmönstret i samhället kan man 

tycka att skolan har brustit i sitt uppdrag. Det ska dock påpekas att i föreliggande uppsats har två 

av många, många läroböcker och alternativa läromedel undersökts och att detta därmed inte kan 

sägas utgöra ett resultat som stämmer med hela skolkontexten. Dock visar mycket annan 

forskning från olika stadier och olika läromedel upp ett samstämmigt resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
135 Hedman, T & Omark, K (2006) s. 70 
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6. Slutsatser 

I detta avslutande kapitel kommer jag att redogöra för vad jag kommit fram till för resultat och 

slutsatser i min uppsats. För att jag svaren ska bli så tydliga som möjligt kommer jag att börja 

med att redovisa mina frågeställningar var för sig. I dessa svar kommer jag också att koppla mina 

egna resultat till den tidigare forskning jag redogjort för under kapitel 4.  Till sist kommer en 

reflektion runt uppsatsens resultats didaktiska konsekvenser. 

 

Hur framställs män respektive kvinnor i de två samhällskunskapsböckerna? 

 

Min första frågeställning till analysmaterialet var hur kvinnor respektive män framställdes i de 

båda samhällskunskapsböckerna. Till denna övergripande frågeställning hade jag också ställt upp 

en rad underfrågor vilka mer specifikt berörde textens transivitet och innehåll av 

stereotypiseringar. Det främsta svaret på dessa frågor var, i enlighet med den tidigare forskning 

som finns runt ämnet, att det är männen som tar mest plats och får mest utrymme i texterna. I 

mitt material kom detta främst till uttryck genom avsaknad av kvinnliga förebilder och exempel. 

Mannen upplevs också som norm genom att till exempel heltidsarbete normaliserades medan 

deltidsarbete och oavlönat hemarbete (där kvinnor är överrepresenterade) inte problematiserades 

eller diskuterades i vidare mening. I kapitlen om samhällsekonomi var avsaknaden av kvinnliga 

perspektiv som allra tydligast och där saknades också konsekvensanalyser av mäns respektive 

kvinnors olika roller i den samhälleliga ekonomin. I Berge och Widdings arbete En granskning 

av hur kön framställs i ett urval av läroböcker kommer författarna fram till samma slutsatser 

som i min undersökning. De menar att läroböcker i mångt och mycket negligerar kvinnors roll på 

arbetsmarknaden och därmed blir den manliga normen påtaglig. De menar dock att läroböckerna 

till stor del försöker vara könsneutrala och detta stämmer även överens med mitt resultat där 

böckerna till viss del visar upp en könsneutral ställning genom att till exempel benämna 

statsministrar och andra poster i samhället som något som kan vara både en han respektive en 

hon.  

 

 I Anderssons C-uppsats Tor, Ola, Leo och Elsa kommer författaren fram till att detta 

normaliserande av mannen och exkluderande av kvinnan redan finns i läseböcker för de små 

barnen. Hon menar att det är männen, i likhet med min undersökning, som tar mest plats i 
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böckerna och att läromedlen inte utmanar rådande genussystem. I mitt analysmaterial finns som 

sagt en könsneutral ambition vilket gör att resultatet inte är lika ensidigt och belysande som till 

exempel Anderssons och Hedman och Omarks resultat. Dock finns mycket samstämmighet och 

liknande analysresultat mellan min uppsats och tidigare forskning.  Att mannen ses som norm är 

tydligt vid en granskning med genusglasögonen på. Genusforskningen menar att hela 

genussystemet just hålls uppe av denna princip, vilken Hirdman kallar mannen som norm, och att 

detta måste uppmärksammas för att kunna brytas. 

 

Vad gäller stereotypiseringar i mitt analyserade material kommer de främst till uttryck i bilderna. 

I Samhällsboken finns till exempel mycket bilder som visar upp män och kvinnor med stereotypa 

drag. Här fanns de kvinnliga sjuksystrarna och de manliga gruvarbetarna. Även om texten i 

övrigt tenderar att vara könsneutral visar bilderna som sagt upp en stereotyp bild av världen.  

Detta var i likhet med tidigare forskning uppenbart och mycket tydligt. Harding menar att detta 

stereotypiserande av manligt och kvinnligt finns i tre olika former i samhället och att dessa 

genusformer alltid värderar det manliga högre än det kvinnliga. Hon menar dock att det inte är 

oföränderligt men måste uppmärksammas, vilket inte har varit fallet i mitt material. Hon menar 

vidare att män och kvinnor tillskrivs olika sociala aktiviteter till exempel på arbetsmarknaden 

och eftersom det inte problematiseras blir den könssegregerad och bibehålls således sådan. 

 

 I mitt analysmaterial finns inget vidare problematiserande eller uppmanande till analys av varför 

arbetsmarknaden är könssegregerad och stereotypiserad. Undantagsvis den fråga som ställs till 

eleverna om det finns yrken som är mindre lämpliga för kvinnor? En sådan fråga tenderar dock 

enbart till att förstärka segregeringen då den inte också är ställd åt andra hållet det vill säga finns 

det yrken som inte är lämpliga för män. Carlsson och Löfving har kommit fram till liknande 

slutsatser i sin uppsats och menar att stereotypiseringen av manligt och kvinnligt skapar en värld 

där kvinnor tenderar att uppfatta sig själva som mindre värda än männen och att detta inte 

uppmärksammas i läroböckerna. 

 

Slutligen kan sägas att det finns avvikande mönster i de båda analyserade läroböckerna vilket 

bland annat kommer till uttryck genom de könsneutrala benämningarna som nämnts ovan men 

också genom att några uppgifter försöker spränga de traditionella genusmönstren, se 5.5. Det är 

 47



dock männen som tar mest plats i texterna, män och kvinnor framställs i de allra flesta fall med 

stereotypa drag och mäns insatser i samhället tenderas därmed att göras till norm och de manliga 

prestationerna upplevs därmed som mer värda.  

 

 I vilken grad, stämmer läroböckernas framställning av manligt och kvinnligt, överens med den 

syn på genus och jämställdhet som finns i skolans styrdokument, i detta fall Lpf 94? 

 

Med min andra frågeställning ville jag ha svar på huruvida läroböckernas genusdiskurs stämde 

överens med skolans styrdokument, i detta fall Lpf 94. Det resultat jag kommit fram till var att 

de undersökta läromedlen inte riktigt levde upp till de uppmaningar och förhållningar som finns i 

statens styrdokument. Lpf 94 har ett tydligt jämställdhetsmål och krav på lärarna att bedriva en 

undervisning som inte gör skillnad på manligt och kvinnligt. Till exempel gör Lpf 94 gällande att 

lärarna har som krav att problematisera könsroller och den rådande genusordningen. I min 

uppsats har jag förvisso inte gjort någon platsbelagd undersökning av om eller hur lärare i 

gymnasieskolan bedriver genusundervisning och därmed kan resultatet enbart tolkas utifrån de 

undersökta läromedlen. Dock visar Skolverkets rapport; Läromedlens roll i undervisningen att 

lärare anser att en undervisning som utgår från läroböckerna legitimerar en undervisning som 

bedrivs utifrån styrdokumentens krav. Stämmer detta resultat kan här föreligga ett problem då de 

allra flesta läromedel som undersökts, däribland min egen undersökning, visar upp ett resultat 

som inte ligger i linje med de uppmaningar som finns till jämställdhetsarbete i skolans 

styrdokument. Dock visar Lundberg, Edvinsson och Söderströms uppsats att lärare i 

samhällskunskap alltmer går utanför läromedlen i sin undervisning. 

 

Som diskuterats under kapitel 5.6 hänger således mycket på läraren själv i fråga om vad som ska 

uppmärksammas i genusdebatten. För otvetydigt är min slutsats att de undersökta böckerna 

brister i sitt genusproblematiserande och läroböckernas framställning av manligt och kvinnligt 

stämmer således inte överens med den bild av genus och jämställdhet som finns i skolans 

styrdokument. Återigen vill jag påpeka att jag inte har gjort någon allomfattande undersökning 

av den otaliga mängd läromedel som finns på marknaden utan mina slutsatser bygger enbart på 

de två, i denna uppsats, aktuella läroböckerna och resultatet ska således tolkas utifrån detta. 
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7. Reflektion 

Genusforskningen visar att samhället är uppbyggt runt två principer vilka är den manliga normen 

och isärhållandet av könen. Forskningen menar att detta kommer att fortgå och upprätthållas så 

länge det inte uppmärksammas och problematiseras. Det finns i samhället en tydlig 

könsmaktordning som gör gällande att män och kvinnor tilldelas olika roller och att ett kliv 

utanför dessa roller tenderar att uppfattas som något besynnerligt och konstigt. Vi lever i ett 

samhälle som är strikt uppdelat i manliga och kvinnliga domäner, vilket inte bara bidrar till en 

nedvärdering av kvinnan utan också ett stort problem för dem som inte känner att de passar i i 

mallarna. Detta rimmar väldigt illa med ett demokratiskt samhälle.  

 

Ett av skolans viktigaste, kanske det allra viktigaste, uppdrag är att fostra elever till demokratiska 

medborgare. Inledningsvis i läroplanen står att skolan ska vila på demokratins grunder. En av 

dessa grunder är allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, geografisk 

hemvist, religiös bakgrund samt sociala och ekonomiska förhållanden. Som blivande lärare är 

det, anser jag, oerhört viktigt att bära med sig detta genom alla beslut, alla lektionsplaneringar 

och i alla möten med eleverna. Det är säkert inte lätt och kommer inte att bli lättare ju mer 

sofistikerat och komplicerat vårt samhälle blir. I denna uppsats är det skillnaden mellan könen 

som är i fokus och jag tror att det kanske, utan att på något vis nedvärdera andra skillnader, är det 

svåraste att uppmärksamma som lärare eftersom det är så djupt rotat i oss människor vad som är 

kvinnligt respektive manligt. Hur lätt är det inte att tänka tankar i form av söta, lugna flickor och 

bråkiga, stojiga pojkar? Här finns en stor utmaning för oss som pedagoger. Min undersökning har 

visat att läromedlen inte är rätt hjälp när det gäller att bedriva en könsneutral undervisning utan 

mycket hänger på läraren själv i fråga om kunskap, vilja och engagemang. Utan att på något sätt 

göra det till en vedertagen sanning känns det ofta som om genusdebatten och problematiserandet 

av tjejers och killars olika villkor tenderar att få något av ett löjets skimmer över sig och istället 

blir könsdebatten uppmärksammat såsom en arena för radikala och manhaftiga feminister som 

vill utplåna alla män. Häri ligger den stora didaktiska utmaningen, anser jag. Hur ska läraren 

bedriva sin undervisning utifrån genusperspektivet utan att det uppfattas som något fånigt? För 

när det väl kommer till kritan; i det omgivande samhället är det inte speciellt fånigt att män och 

kvinnor har så olika villkor och förutsättningar till exempel på arbetsmarknaden men även i andra 

samhälleliga sammanhang. 
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Forskning visar att mycket undervisning utgår från läromedlen även om annat material också 

används. Min undersökning har visat på ett resultat som, ur ett jämställdhetsperspektiv, inte 

riktigt stämmer överens med de krav som styrdokumenten ställer på oss lärare vilket gör det än 

mer viktigt att passa sig för att helt och hållet bedriva en undervisning baserad på läroböcker. Vi 

måste våga gå utanför de ramar som läromedlen ställer upp och hitta intressant och givande 

material på andra håll. Detta är inte enbart den enskilde lärarens uppgift och ansvar utan också 

skolledningens, kommunens och statens ansvar. Det är de som håller i de ekonomiska resurserna 

och tyvärr kan det vara sådana aspekter som hindrar en lärare från att till exempel vidareutbilda 

sig i frågor som rör jämställdhet och genus eller att köpa in bra och relevant material. 

 

Jag anser att skolan har en stor roll i försöket att bryta med de traditionella könsmönster som 

samhället vilar på och istället låta tjejer och killar helt förutsättningslöst välja sin väg i livet utan 

att hindras av fördomar och stereotypa ”sanningar”. Då kanske vi kan få ett samhälle där nästa 

nyfödda pojke kan få ett paket med rosa snören runt utan att någon så mycket som höjer på 

ögonbrynen.  
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