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ABSTRACT  
Bakgrund:  
Skolan ska enligt styrdokument bedriva utbildning som är könsneutral. Samtidigt saknas det en statlig granskning för 
läromedel sedan 1991. Det är upp till de enskilda lärarna eller skolan att själva granska om läroböckerna är något att 
använda sig av. Men det saknas alltså en garatnt för att läroböckerna är i enlighet med styrdokumenten. Dessutom 
har tidigare forskning visat att jämställdheten i läroböckerna är skev till pojkar/mäns fördel. Läromedelsforskning 
med genusperspektiv visar också på att läroböcker tenderar att värdera det manliga högre än det kvinnliga.  
 
 
 
Syfte:  
Syftet med denna studie är att genom em innehållsanalys undersöka könsfördelningen i tre läroböcker i 
samhällskunskap avsedda för undervisning på högstadiet utifrån ett jämställdhets- och genusperspektiv. Enligt 
styrdokumenten ska det inom ämnet bedrivas en undervisning som sker utan kränkande behandling av exempelvis 
kön. Dessutom ska en utbildning bedrivas som både flickor och pojkar kan relatera till. 
 
 
Metod:  
För denna uppsats används både en kvantitativ och en kvalitativ metod, vilka båda betecknas som innehållsanalys. 
Den kvantitativa innehållsanalysen syftar till att räkna hur könsfördelningen ser ut på bild, medan den kvantitativa 
analysen syftar till att granska hur läroböcker skriver om kvinnor och män i läroböcker. Detta kommer sedan att 
granskas utifrån genusteori samt ett strukturellt perspektiv på användande av läromedel. 
 
 
 
 
Resultat:  
Den kvantitativa analysen visade att det rent siffermässigt inte skilde något avsevärt mellan hur ofta kvinnor och män 
representerades på bild. Det som däremot var anmärkningsvärt var hur kvinnor och män representerades på bild och 
i vilka sammanhang. Liksom i den kvalitativa analysen tolkades materialet såsom att det som klassificeras som 
klassiskt manliga attribut värderades högre och att män kom att gestalta makt, framförallt i politiska och ekonomiska 
termer. 
 
 
 
 
 
Sökord: samhällskunskap, jämställdhet, genus, läroböcker, innehållsanalys 
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1. Bakgrund 

2005 kom den senaste utredningen som berörde jämställdhet i olika sektorer  i Sverige. 

Jämställdhet i denna rapport granskas såsom jämställdhet på arbetsmarknaden, i ekonomiska 

avseenden och inom skolan. I området för jämställdhet i skolan sammanfattar rapporten 

jämställdhetspolitikens syfte: 

Utbildningspolitiken har betydelse för jämställdhet på en rad olika sätt. Det handlar om hur skolan fungerar i 

relation till de barn och unga som finns i utbildningen. Till exempel hur eleverna formas som individer, som 

flickor och pojkar (könssocialiseras). Vilka kunskaper och vilken värdegrund som förmedlas. Vilken pedagogik 

och vilken litteratur och annat material som används. Hur könsfördelningen och utvecklingsmöjligheterna ser ut 

för dem som arbetar inom utbildningssystemet. 

     SOU:2005:66 

I ovannämnda rapport görs det alltså klart att utbildningspolitiken har inflytande på vilken 

sorts pedagogik och litteratur som används i skolan för att skapa jämställdhet, något som 

skolan aktivt ska arbeta för. Det är alltså politikerna som med sin politik ska verka för att 

skolan har bra litteratur och material för att skapa en jämställd skola. Frågan är: vad sänder 

egentligen skolans litteratur och material för signaler om jämställdhet till dagens ungdomar? 

Denna frågeställning är ytterst aktuell då forskning har visat att lärare inom teoretiskt-

strukturerade ämnen, såsom samhällskunskap, är de lärare som mest frekvent använder sig av 

läroboken i undervisningen. Läroböcker har dubbelsidig betydelse: dels ger det lärare 

möjlighet att förmedla kunskap, men också en möjlighet för eleverna att ta emot kunskap 

(Julhin Svensson:2000). Och så sent som 2006 lade regeringen fram en rapport där man gav 

skarp kritik till flertalet läroböcker i olika ämnen. Kritiken riktades dels mot att läroböckerna 

var för mansdominerade och för att de beskrev könsrollerna stereotypiskt (Skolverket:2006). 

Men det är problematiskt att diskutera läroböcker som garant för vad som förmedlas till 

elever. Framförallt efter 1991 då den statliga kontrollen av läromedel försvann i Sverige. Efter 

detta år är det läraren eller arbetslaget som själv väljer vilket läromedel som ska användas.  

Det finns således ingen garant för att läromedlen är helt i enlighet med styrdokumenten och 

skolans värdegrund där skolan ska syfta till att bryta traditionella könsmönster och inte verka 

för att elever gör framtida yrkes- eller studieval på grund av sina förväntningar, utifrån 

exempelvis kön. 

Med avstamp i ovanstående utredning och tidigare forskning kring läromedel och genus, och 

med konkretiserande av befintliga teorier kring betydelsen av läromedel kommer denna 
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uppsats att beröra hur könsfördelningen inom tre läromedel för 

samhällskunskapsundervisning på högstadiet ser ut.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att genom em innehållsanalys undersöka könsfördelningen i tre 

läroböcker i samhällskunskap avsedda för undervisning på högstadiet utifrån ett 

jämställdhets- och genusperspektiv. Enligt styrdokumenten ska det inom ämnet bedrivas en 

undervisning som sker utan kränkande behandling av exempelvis kön. Dessutom ska en 

utbildning bedrivas som både flickor och pojkar kan relatera till. Utifrån resultatet är syftet att 

visa hur jämställdhet och genus förekommer i lärobok i kvantiativa och kvalitativa mått 

utifrån de läroböcker som skolan kan ta del av i undervisningen. Analysen kommer att 

omfatta både bilder och text i läroböckerna, där den kvantitativa aspekten på analysen 

kommer att fokusera på bilder medan den kvalitativa aspekten framförallt är tillägnad åt det 

textmässiga innehållet. 

Ur syftet kommer alltså följande frågeställning att beröras: 

1. Hur ser könsfördelningen ut i tre läroböcker som riktar sig till 

samhällskunskapsundervisningen för högstadiet? 

 

Ur huvudfrågan kommer följande delfrågor att beröras: 

a. Vilket kön förekommer oftast på bilder? (kvantitativt) 

b. På vilket sätt förekommer genus i lärobokens textmässiga innehåll? (kvalitativt) 

För att besvara delfråga b kommer följande frågor att ställas till materialet: hur representeras 

kvinnor och män i texten? Gör de samma saker? Kan man urskilja att vissa aktiviteter är 

knutna till ett kön? Dessa analysfrågor är inspirerade av delar i Britt-Marie Berges 

analysschema i delkapitlet ”Jämställdhet och kön” (2011)  i Att spegla världen – 

Läromedelsstudier i teori och praktik där Berge analyserar hur genus och jämställdhet skapas 

i flertalet läroböcker i olika ämnen. 
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3. Metod och design 

För denna uppsats används en kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys. I detta avsnitt 

kommer den valda designen samt metodernas för- och nackdelar för denna uppsats att 

diskuteras.  

3.1 Design av studien 

  Då avsikten med denna studie är att se om jämställdhet förekommer i tre läroböcker avsedda 

för samhällskunskap för högstadiet kommer denna studie att vara en studie där två metoder 

används, närmare bestämt en kvantitativ och en kvalitativ metod av innehållsanalysen. 

Målsättningen med denna studie är att se om kvinnor och män förekommer i samma 

utsträckning på bild i dessa läroböcker och vad läroböckerna förmedlar utifrån ett genus- och 

jämställdhetsperspektiv. Slutligen kommer resultatet att ställas i förhållande till om 

läroböckerna är i enlighet med läro- och kursplaner. Eftersom böckerna framställdes före 

Lgr11 trädde i kraft och framförallt ska fungera i samråd med LpO94 har jag valt att studera 

läroböckerna i ljuset av båda läro- och kursplanerna.  

3.2  Metod – innehållsanalys  

För att besvara mina frågeställningar kommer jag att använda mig av innehållsanalys som 

metod. Utifrån mina frågeställningar och ifrån mitt syfte kommer jag att använda mig av både 

kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Rent källkritiskt hade min uppsats fått ett högre 

anseende om jag hade haft möjlighet till totalurval av läroböcker i samhällskunskap ämnade 

för högstadieundervisning. Då detta inte var möjlig valdes tre läroböcker utgivna av tre olika 

förlag för att öka generaliserbarheten. 

  Med begreppet kvantitativ innehållsanalys menas att ”undersökningen baseras 

på likvärdiga och därmed jämförbara uppgifter om så pass många analysenheter att dessa 

uppgifter kan uttryckas och analyseras i siffror” (Esaiasson mfl:2004, s. 219). Den kvantiativa 

innehållsanalysen är väl använd metod inom medieforskning, framförallt inom så kallad 

dagordningsundersökning (Østbye et al:2004). Fördelen med att använda kvantiativ 

innehållsanalys är möjligheten att dra slutsatser av sitt material. Överlag anses det att 

kvantitativ innehållsanalys har god generaliserbarhet. Utifrån valt analysmaterial, i detta fall 

tre läroböcker, kan man utföra statistisk generalisering, det vill säga man omvandlar 

analysmaterialet till exempelvis siffror. En kvantitativ innehållsanalys innebär inte enbart 

räknande av förekomsten av ord, trots att det är en kvantitativ analys krävs ändå en viss 
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mängd av tolkning. För sådan tolkning krävs klara tolkning- och kodningsprinciper för att 

kategorisera materialet (Esaiasson mfl:2004).  

  En kvantitativ innehållsanalys används som sagt som metod när man exempelvis 

vill göra statistiska generaliseringar. Utifrån analysmaterialets omvandling kan forskaren 

sedan göra analysen, vilket kräver strukturering. I detta fall betyder det att det i förväg finns 

frågor som ställs till analysmaterialet och att det finns färdigkonstruerade svarsalternativ 

(Holme/Solvang:1991). 

  

  Jag har inspirerats av Williams metodanvändande i hennes Stjärnor utan 

stjärnbilder (1997). I studien, som analyserar hur bilden av kvinnor ser ut i litteraturhistoriska 

verk, använder hon både en kvalitativ och kvantitativ metod. Det som skiljer Williams metod 

från min är att Williams i sin kvantitativa metod räknar hur stort utrymme kvinnliga 

respektive manliga författare får genom att räkna hur många rader som författarna behandlas 

på i olika litteraturkanon. I sin kvalitativa metodanvändning har Williams tolkat hur texternas 

förhållningssätt och värderingar analyserats kring manliga och kvinnliga författare. Williams 

menar att en sådan här metodanvändning givit hennes studie djup då hon kan dels tolka 

utrymmet rent kvantitativt men också kan analysera de värderingar som genomsyrar texten 

(Williams:1997).  

  

3.3 Presentation av material  

Det material jag har valt att studera är nedanstående läromedel. Samtliga böcker är riktade till 

undervisning årskurs 8, är skrivna på svenska och utkomna inom en ram på tio år. Dessutom 

är samtliga böcker utgivna av olika förlag. Mitt urval valdes av bekvämlighetsskäl, det var de 

böcker ifrån olika förlag som jag hade tillgång till. 

  Alla böcker är utgivna före den nya skollagen, Lgr11, som började gälla 1 juli 

2011. Detta kan absolut ses som en kritik mot min studie eftersom min studie syftar till att 

jämföra läromedel
1
 utifrån de regelverk och instruktioner som står i Lgr11 och den nya 

skollagen. Med dessa nya lagar kommer även nya läroböcker att utkomma. Jag har dock valt 

att undersöka böcker som utkom före skiftet av följande anledningar: att jag inte anser att det 

är en sådan stor skillnad att böckernas centrala innehåll helt skulle revideras
2
; och att skolorna 

                                                           
1
 Läromedel kommer hädanefter i denna uppsats betecknas som lärobok. 

2
 Detta ställningstagande baseras på jämförelse av förlagens förhandstittar tillgängliga online och den tidigare 

utgivna utgåvan för böckerna SOL 3000-4000 samt SO Direkt-Samhälle 7 
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i Sverige inte har möjlighet att med en gång byta till aktuella böcker på grund av framförallt 

ekonomiska skäl.  

SO.S 

SO.S So-serien är utgiven av Liber och utkom i den granskade andra utgåvan 2008. Boken är 

en ämnesbok som syftar till hela högstadiets samhällsundervisning, men finns även som tre 

separata böcker som var och en syftar till en årskurs. I sitt första kapitel redogör läroboken för 

demokrati och mänskliga rättigheter vilket författarna hänvisar till läro- och kursplan, och 

skolans uppdrag i lära ut de mänskliga rättigheterna och respekt för sina medmänniskor.  

  Liber meddelar att en Lgr11-anpassad lärobok är under arbete, och via sin 

rådgivare meddelar de att deras böcker iallafall kommer att ses över i fråga om hur ofta 

kvinnor respektive män förekommer på bilder i läroboken.
3
 

SOL 3000: Samhälle idag (Ämnesbok) 

SOL 3000: Samhälle idag är en ämnesbok riktad till årskurs 6-9, och utkom 2000.  

Utgivande förlag är Natur och Kultur. Enligt förlaget själva är SOL 3000-serien, som även 

innefattar de övriga samhällsorienterade ämnena, den mest frekvent använda läroboken på 

landets högstadium.  

  Än så länge har SOL 3000: Samhälle idag (Elevbok) enbart utkommit i en 

reviderad version för årskurs 7 kallad SOL 4000: Samhälle idag, som är avsedd för den nya 

läroplanen. I skrivande stund är SOL 4000: Samhälle idag för årskurs 8-9 under utgivning.
4
 

Gleerups förlag ska påbörja sin revidering av upplagan under 2012.
5
 

SO Direkt 

SO direkt utkom 2005 och är ämnesboken som sammanför SO Direkts böcker 1-3. Utgivande 

förlag är Bonnier. Boken är således menad att i detta format användas under hela högstadiets 

undervisning, men förekommer även i en bok per årskurs. 

   SO Direkt använder sig av läro- och kursplanen från 1994 för att kartlägga tre 

kunskapsområden som läromedelsförfattarna anser sig utläsa. Dessa kunskapsområden är 

socialt liv, politik och ekonomi. Ett av bokens inledande syften är att i enhet med läro- och 

kursplaner skapa underlag för elever att känna till grundläggande mänskliga rättigheter, såsom 

jämställdhet mellan könen.  

                                                           
3
 Förläggare Johansson, Thomas svar via mail 2011-11-10 

4
 Natur och kulturs hemsida, 2011-11-08 

5
 Kundservicechef Östrand, Anna svar via mail 2011-11-11 

http://www.nok.se/nok/laromedel/seriesidor/s/SOL-4000-Samhalle-i-dag-6-9/
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  Bonnier
6
 som ger ut SO Direkt ger inga svar på om förlaget kommer att ge ut en 

Lgr11-anpassad version på läromedlet. Istället hänvisar Bonnier till sin nya SO-serie 

Samhälle 7-9. Läroboken som avses för årskurs 8 utkommer i december 2011 och har inte 

varit tillgänglig för granskning.
7
 

3.4 Tillvägagångssätt och avgränsningar 

Innehållsanalysen av de tre läroböckerna analyserades kvantitivt och kvalitativt, där den 

kvantitativa analysen framförallt kommer att beröra bilder och register, medan den kvalitativa 

delen berör det textmässiga innehållet. 

Kvantitativt tillvägagångssätt: 

 

Den kvantitativa innehållsanalysen har två aspeketer: dels räkning av bildförekomst per kön 

samt granskning av böckernas register. Först vände jag mig till registret i läroboken och 

noterade hur många kvinnor respektive män jag kunde utläsa ur registret. Observera att jag 

här enbart noterade den könsfördelning som gick att utläsa ur registret. 

  Därefter räknade jag bilderna i läroboken. För att förenkla denna process 

använde jag mig av frågorna i bilaga 2. I förhållande till vilket kön som representerades på 

bild antecknade jag hur ofta män respektive kvinnor förekom på bild. För att förenkla 

analysen valde jag att kategorisera samtliga områden (se kapitel Kategori). Härmed får jag en 

översyn om något av könen är överrepresenterade inom något område.  

Bilder har begränsats till fotografier och därmed räknas inga illustrationer. Förekommer 

samma bild flera gånger räknas denna enbart en gång. Om båda könen förekommer på en bild 

räknas båda. På somliga bilder förekom det fall där kön inte gick att avgöra utifrån bilden, 

exempelvis om en person var fotograferad bakifrån eller var delvis skymd. I dessa fall är 

bilderna kategoriserade som odefinierbara. 

 

Kvalitativt tillvägagångssätt: 

 Efter jag analyserat böckerna i helhet gick jag igenom varje bok kapitel för 

kapitel och tolkade texten utifrån vem texten handlade om. I detta fall inspirerades jag av 

Berges analysschema (Berge:2011, s. 163) i delkapitlet ”Jämställdhet och kön” i antologin 

Att spegla världen – Läromedelsstudier i teori och praktik. I detta fall ställde jag följande 

                                                           
6
 När SO Direkt 2005 gavs ut hette förlaget Bonnier. Numera heter förlaget Sanoma Utbildning. 

7
 Sanoma Utbildnings hemsida 2011-11-08 

http://www.sanomautbildning.se/m2/Grundskolan-6-9/Samhallskunskap/Samhallskunskap/Baslaromedel/Samhalle-7-9/
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frågor till materialet:  

a. På vilket sätt framställs kvinnor och män i texten? Gör de samma saker? Om ja; 

förekommer de lika ofta på samma villkor? Om nej; vilka grupper förknippas med vilka 

verksamheter? 

b. Hur beskrivs flickors respektive pojkars delaktighet och bidrag till det som texten handlar 

om? Vem är aktiv och vem är passiv? Vem gör vad? 

Observera att dessa frågor inte är de frågor som slutligen kommer att besvaras utifrån mina 

frågeställningar, utan dessa frågor är frågor som ställs till texten för att senare kunna besvara 

min frågeställning. Frågorna som användes för att granska materialet är alltså frågor som 

används för att kunna avgöra vad texten handlar om. 

  Jag har som sagt inspirerats av Berges (2011) analysfrågor i min kvalitativa del 

av uppsatsen. Skillnaden mellan min och Berges studie är att Berges studie undersöker 

läroböcker i flertalet ämnen, inte bara samhällskunskap. Dessutom går Berge ytterligare en 

dimension djupare i sin analys och analyserar maktförhållandena mellan könen i 

läroböckerna. 

3.5 Kategorier 

Då de tre läroböckerna innefattar olika benämningar på sina kapitel, har jag utifrån läroplanen 

Lgr11 Samhällskunskap definierat vilka områden som undervisningen ska behandla. Dessa 

temaområden finnes i det centrala innehållet för ämnet samhällskunskap i Lgr11. Utifrån detta 

har jag senare tematiserat materialet för att underlätta analysen i visst avseende. Exempelvis: 

kapitlet Fattiga och rika länder i SOL 3000: Samhälle idag diskuterar varför det finns fattiga 

och rika länder i världen, och vilka orsaker som kan ligga bakom dessa. Enligt mitt 

kategorischema sammanfaller detta kapitel under kategorin ”Fred och konflikter” då kapitlet 

berör utveckling i andra länder och vilka orsaker och konsekvenser fattigdom har.  

Det ska dock klargöras att det inte råder vattentäta skott mellan de olika kategorierna. I 

exemplet ovan om fattiga och rika länder behandlas också begrepp som jämlikhet och 

sociokulturella förutsättningar. Därför har jag gjort en avvägning där jag kategoriserat 

kapitlen utifrån det som kapitlet i huvudsak behandlar.  

  Fördelen med att använda mig av kategorier i min analys är för att underlätta 

strukturen på analysen. Nackdelen med kategoriseringen är att detta är kategorier som jag 

själv utformat och därmed har tolkat samtliga kapitel. Ytterligare en nackdel är att många 



13 
 

kapitel innefattar flera områden, och har varit svåra att klassificera in i enbart en kategori. Vid 

detta tillfälle har jag valt att tala om kapitel i min analys. 

 

Kategorier av läroböckernas kapitel: 

Kategoribegrepp Innefattar 

Politik  Ideologier, statsskick, mellan-/över-statliga 
samarbeten, välfärd, partier 

Ekonomi  Orsaker och konsekvenser av privat ekonomi, offentlig 
ekonomi, ekonomiska samarbeten;  

Individer och gemenskap Livsstilar, sociokulturella förutsättningar, genus och 
etnicitet, jämlikhet och jämställdhet, mobbing och 
annan kränkande behandling, droger och narkotika 

Ett hållbart samhälle Miljö 

Fred och konflikter Internationella relationer, samarbeten, 
fredsförebyggande, konflikter i världen, utveckling i 
andra länder, fattigdomens orsaker och konsekvenser 

Immigration och migration Immigration, migration, minoritetsbefolkning 

Information och kommunikation Medier, reklam, framställning av individer och grupper, 
massmedier, granskning 

Lag och rätt Lagstiftning, straff, påföljder, mänskliga rättigheter 

Arbetsmarknaden Arbetsmiljö, arbetsrätt, arbetsformer, individens val av 
yrke, löneskillnader 

Övrigt Om det skulle förekomma ytterligare kategorier som 
inte finns representerade 

 
Figur 1. Variabelschema för kategorisering av böckers innehåll. 

 Ovanstående tabell visar hur jag har kategoriserat läroböckernas kapitel utifrån de områden 

som utbildningen ska behandla enligt det centrala innehållet i samhällskunskap. 

3.6 Reliabilitet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 

 Genom att försöka undvika slarvfel eller andra slumpmässiga fel kan tillförlitligheten i ett 

vetenskapligt arbete stärkas (Bergström/Boréus:2005). Då denna undersökning innefattar 

relativt mycket material som ökar risken för slarv- och slumpmässiga fel har jag genomfört ett 

intrakodtest, vilket ökar reliabiliteten i processen (Bergström/Boréus:2005). Undersökningen 

gjordes alltså om ett tag efter att den hade genomförts på två av de tre utvalda läroböckerna. 

Här undersöktes det om jag hade räknat korrekt, i avseende på bilderna. 

 Då jag genomförde tre reliabilitetstest ökar detta reliabiliteten. Reliabilitetstesten 

gjordes liksom den första kodningen, där jag räknade förekomsten av bilder och tolkade 

texten. Då mitt resultat från första reliabilitetstestet inte stämde överens med min räkning av 

bilder, troligtvis för att jag hade räknat eller tolkat fel vid något av tillfällena, gjorde jag om 

testet ytterligare två gånger. Vid dessa upprepningar fick jag samma resultat som första 

gången. Genom att få samma resultat på de upprepade kontrollerna gjordes en avvägning att 

jag hade klassificerat mitt material korrekt. 
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 Begreppet reliabilitet används framförallt inom kvantitativa metoder. Inom 

kvalitativa metoder såsom texttolkning brukar reliabilitet som begrepp översättas med 

tillförlitlighet. Då det inom kvalitativa undersökningar ofta förekommer forskning är det 

problematiskt att tala om reliabilitet i samma bemärkelse som inom kvantitativ 

forskning.Tillförlitligheten får istället representeras genom att man som forskare noggrant 

redovisar hur resultaten kommit fram och att tolkningarna kan härledas utifrån exempelvis 

teoretiska argument (Esaiasson mfl:2004). För att försäkra mig om att jag tolkat den skrivna 

texten korrekt valde jag att gå igenom texten ytterligare en gång med samma procedur som 

vid första tillfället. Vid denna kontroll visade sig det inte skilja något i mina tolkningar av 

text. 

Generaliserbarhet syftar till hur väl valt material kan användas och analyseras 

för att uttrycka något om en större population (Esaiasson mfl:2004). Då mitt analysmaterial 

innefattar utgåvor från tre olika förlag anser jag att detta ökar min generaliserbarhet av 

läroböcker lämpade för högstadiet. Samtliga läroböcker är också utgivna de senaste tio åren 

och har närliggande likadant innehåll. 
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4. Definition av begrepp 

I detta avsnitt kommer centrala begrepp för denna studie att presenteras och diskuteras. 

Samtliga begrepp kommer att definieras utifrån tidigare forskning. 

4.1 Läromedel 

   Läromedel kan som sagt omfatta mycket mer än bara läroböcker. Men det 

saknas en klar definition i skollag och läroplaner av vad som avses med läromedel. För denna 

studie kommer definitionen av läromedel utgå ifrån Skolverkets definition som användes i 

deras publikation Läromedlets roll i undervisningen (2006): 

 

[....] läromedel [....] är sådant som lärare och/eller elever  

använder för att eleverna ska nå uppställda mål. Det är således 

intentionen – i det här fallet elevernas måluppfyllelse – bakom  

användandet som medför att något anses eller inte anses vara ett  

läromedel. Detta innebär att läromedel i denna undersökning inte enbart  

avser läroböcker eller annat skriftligt material, som t.ex. tidningsartiklar,  

uppslagsverk och skönlitteratur, utan att det även omfattar t.ex. Internet  

och dataprogram, filmer och konstverk, naturen (djur och växter) och  

lärosituationer som t.ex. studiebesök. 

Skolverkets publikationer:2006, s. 141 

Det som Skolverket i sin rapport tolkar som läromedel är alltså material som används för att 

eleverna ska nå uppställda mål inom respektive ämne. Läromedel behöver således inte enbart 

vara läroböcker med pedagogiskt syfte som är utgivna av förlag, utan kan även innefatta 

exempelvis studiebesök eller tidningsartiklar. 

  Då mitt undersökningsmaterial är läroböcker och mitt syfte är att undersöka hur 

läroböcker gestaltar jämställdhet kommer denna studies definition av läromedel innebära  

tryckta läroböcker med pedagogiskt syfte som används som ett mål i undervisning för att nå 

uppställda mål. 
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4.2 Bilder 

Begreppet bild kommer i denna uppsats att betecknas som en visuell bild av en människa 

utifrån ett fotografi. För att försäkra om att det är ett fotografi som används har jag 

kontrollerat detta via läroböckernas register över vilka fotografier som använts. Bilder som är 

skapade utifrån teknik, illustrationer eller dylikt kommer alltså inte att definieras under 

begreppet bild. Anledningen till att enbart fotografier valdes för analys var för att det förekom 

viss problematik att klassificera bilderna om de var skapade på annat vis. 

  De bilder som jag har använt mig av har förekommit i direkt anslutning till text. 

Pettersson (2008) kallar detta för kunskapsbild, eftersom bilderna har ett fokus på ämnet och 

ofta syftar till att ge ytterligare information som höjer texten. 

4.3 Genus 

Genus är ett begrepp som är vanligt förekommande i studier kring jämställdhet. Framförallt 

förekommer begreppet när  man vill förklara hur ojämlikhet uppkommer. Beteckningen rör 

framförallt hur könet är uppdelat i ett socialt och kulturellt kön. I avsnitt 5.8 och 5.9 

diskuteras det vidare kring de teorier som handlar om hur genus skapas. 

   Idag är genus och socialt kön nästintill likställda begrepp inom forskningen om 

genus. von Wright förklarar begreppet ”genus” som en term för den sociala konstruktionen av 

kön. Genus används här för att definiera den sociala dimensionen. von Wright talar om tre 

stycken processer som sker inom den sociala konstruktionen av genus där genus konstrueras 

struktuellt, individuellt och symboliskt. Struktuellt genus berör hur arbetet är uppdelat och 

organiserat, exempelvis att det finns fler kvinnor inom vissa sektorer medan mindre inom 

andra. Individuellt genus berör hur omvärldens värderingar stärker den egna identiteten, 

medan symboliskt genus står för hur språket och teorier om kunskap står i motsats till 

varandra för att beskriva manligt och kvinnligt (von Wright:1999). 

 Genus beskrivs inte bara som vårt biologiska kön, utan även som socialt och 

kulturellt konstruerade kön. I detta skiljer man på att det skulle finnas någon biologisk eller 

genetisk skillnad mellan kvinnor och män jämfört med den mentala och beteendemässiga 

skillnaden som finns (Gemtzöe:2002). Den klassiska idén om att flickor tycker om rosa och 

pojkar tycker om blått är ett exempel på skillnader i det konstruerade könet. 

I denna uppsats kommer således ett kön att definieras som den sociala 

konstruktionen av kön. 
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4.4 Jämställdhet 

Genus och jämställdhet är alltså inte två synonyma begrepp. Jämställdhet som föreställning 

kan ses som ett politiskt begrepp som berör jämlikhet mellan kön. Jämställdhet och jämlikhet 

är två begrepp som används synonymt, men inte heller detta är helt oproblematiskt. Det som 

skiljer begreppen åt är att jämställdhet framförallt kan ses som det som berör kvinnor och 

mäns lika värde och möjligheter på en kollektiv nivå, medan jämlikhet berör den enskilda 

människan på individnivå, enligt Nationalencyklopedins defintion av begreppen (ne.se). 

Jämlikhet behöver inte heller beröra förhållandet mellan kvinnor och män, utan kan även 

handla om hur individer utifrån andra förutsättningar uppfattar sig.  

  Jämställdhet kan organiseras utifrån kvalitativa och kvantitativa dimensioner. 

Den kvantitativa jämställdheten berör hur förekomsten av de båda könen ser ut. Exempel på 

kvantitativ jämställdhet kan vara att man studerar hur könsfördelningen inom lärarkåren ser 

ut. Den kvalitativa dimensionen berör lika villkor mellan könen. Detta syftar bland annat 

läroplaner och skollag till, att flickor och pojkar ska vara lika mycket värda (Nihlén:2006). I 

denna uppsats kommer både den kvalitativa och kvantitativa dimensionen av jämställdhet att 

beröras.   
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5. Tidigare forskning   

I detta avsnitt redovisas först och främst tidigare forskning vad gäller läroböcker både allmänt 

och preciserat till samhällskunskap. Även de didaktiska valen i ett forskningsperspektiv 

diskuteras. Därefter görs några nedslag i genusforskningen. 

5.1 Lärobokens användande  

Numer saknas det en statlig regisserad kontroll av läromedel. Före 1991 bedrev 

Läromedelsnämnde sådan granskning på uppdrag av staten. Idag är det helt upp till varje 

enskild skola, och kanske framförallt lärarna, att avgöra hur väl fungerande och lämpad en 

lärobok är för undervisningen. Detta betyder att lärare måste även innesitta redskap för att 

analysera de läromedel som de använder (Ammert:2001). Avsaknandet av läromedelskontroll 

från statligt håll förekommer även i Norge, något som Andersen Bueie (2002) studerat genom 

att dels kartlägga hur val av läroböcker sker, dels med uppföljande intervjuer med elever och 

framförallt lärare. Hennes studie visar på att få skolor har arbetat fram en användbar strategi 

för hur man väljer läroböcker, i detta fall i norskämnet. Andersen Bueies studie visar på att 

det även i Norge är upp till lärarna att välja läroböcker (Andersen Bueies:2002). 

  Antologin Att spegla världen – Läromedelsstudier i teori och praktik (2011) 

diskuterar utifrån tidigare forskning och teoretiska ramverk läromedlets betydelse i 

undervisningen. Den svenska användningen av läromedel i undervisningen visar sig utifrån 

survey-undersökning med svar från elever från 27 europeiska länder vara bland de högsta i 

Europa (Ammert:2011). Vad strofen ”användning av läromedel” egentligen åsyftar till kan 

självklart diskuteras då läroboken kan användas på många sätt. Exempelvis kan läroboken ses 

som ett komplement till andra läromedel, ett underlag för analyser eller som referensuppslag. 

Forskning om läromedel innefattar dock inte bara forskning på läroböcker, utan också böcker 

som är uppbygda på övningar, visuella hjälpmedel och läromedel som används digitalt. 

  Det är dock viktigt att poängtera att den forskning som bedrivits om läroböcker 

har  i det stora hela genomförts innan dagens målinriktade läro- och kursplaner togs fram, 

alltså före 1994 (Skolverket:2006).  1994 genomfördes en skolreform som kom att poängtera 

lärarens roll för att eleven ska nå uppställda mål i skolan. En konsekvens av detta blev att den 

enskilde läraren fått mer utrymme att välja läromedel. En fördel med lärarens friare utrymme 

är att detta kan gynna den enskilda eleven då läromedel kan anpassas efter deras 

förutsättningar (Skolverket:2006). Idag har vi ytterligare nya läro- och kursplaner, där det mer 
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uttryckligen står vilka kunskaper eleverna ska bemästra. Detta innebär att framtida läroböcker 

måste ta hänsyn till detta. 

  I Skolverkets rapport från 2006 låg fokus på läromedels betydelse och roll i 

undervisningen. Rapporten visar att läromedlen generellt sett har  haft stor betydelse för 

undervisningen, framförallt i teoretiska ämnen, såsom engelska eller samhällskunskap 

(jämfört med estetiska ämnen). Resultatet av studien visade på ett stort förtroende för 

läroböckerna. Förtroendet låg framförallt i att läroböckerna förväntas vara utformade som en 

garanti för att eleverna får lära sig rätt saker i enighet med skolans mål. Samma studie visar 

också på att valet av läroböcker sammanfaller i hög grad med läroplanens och övriga 

styrdokuments kriterier och att läromedel används framförallt i de teoretiskt-strukturerade 

ämnena
8
 (Skolverket:2006). 

  Läroboken kan ses ha två funktioner: en funktion för elever att ta del av kunskap 

och en funktion för lärare att förmedla kunskap. Juhlin Svenssons avhandling (2000) som 

berörde hur lärare använde sig av läroböcker visade på att de lärare som använder sig mycket  

av läroboken i undervisningen undervisar på ett mer traditionellt och bundet sätt  än de som 

valde att använda sig av annat material i undervisningen.  Englund (1999) tolkar utifrån 

Juhlin-Svenssons tidigare resonemang från  att det är i läroboken som läraren kan finna stöd 

över vad eleverna ska lära sig, eftersom läroboken kan ses som en garant för de mål som finns 

uppställda för skolan. Detta betecknar Englund som att läroboken har en auktoriserad roll. 

Enligt Englunds studie har läroboken också en disciplinerande roll som uppmanar till ordning 

i undervisningssituationen, eftersom samtliga vet vart de ska finna information 

(Englund:1999). 

   

5.2 Perspektiv på läromedelsforskning 

  Ammert (2011) presenterar tre perspektiv som läroboksforskningen har bedrivits 

utifrån. Det första  är utifrån ett processuellt perspektiv, där en del av forskningen är att 

studera läroboken som en del i en process beroende av samhället i övrigt. I processuellt 

perspektiv tar forskaren således hänsyn till de rådande omständigheter i samhället som 

förekom när boken skapades. Utifrån detta perspektiv på läromedel kan också innebära att 

forskaren tar hänsyn till vad läroböckerna faktiskt innehåller och hur detta sedan framkommer 

                                                           
8
 Teoretiskt strukturerade ämnen är exempelvis samhällskunskap, engelska, naturkunskap. Dvs ämnen som 

framförallt baseras på det teoretiska snarare än det abstrakta  
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i undervisningen (Ammert:2011).  

  Det andra perspektivet på läromedelsforskning är att studera läroboken utifrån 

ett strukturellt perspektiv. Enligt detta perspektiv är exempelvis det politiska klimatet 

avgörade för hur läromedel skapas. Politiken har avgörande betydelse för hur skolans 

verksamhet ser ut, exempelvis genom att upprätta kurs- och läroplaner vilket i sin tur påverkar 

läroböckerna. Förutom politiska faktorer har pedagogiska strömningar, förlagets krav och 

lärobokstraditioner inverkan på hur en lärobok skapas utifrån ett strukturellt synsätt 

(Ammert:2011).  

  Det strukturella och processuella perspektivet fokuserar på vad läroboken i sig 

kan ha påverkats av i sin skapandeprocess som indirekt påverkar det eleverna får ta del av. 

Det tredje perspektivet, det funktionella, fokuserar på det som läroboken förmedlar till sina 

läsare. Läroboken ses innesitta flera förmågor: såsom att stimulera till kunskap, hjälpa läsaren 

utveckla färdigheter eller införskaffa sig verktyg för exempelvis analys för att nämna några 

(Ammert:2011). Inom det funktionella perspektivet kan man således se vilken funktion 

läroböcker har i undervisningen, dvs om läroböcker används eller inte. Ett andra synsätt inom 

det funktionella perspektivet är att man analyserar vilket innehåll och vilka perspektiv 

läroboken innefattar och därmed förmedlar till eleverna. Här kan fokus exempelvis vara att 

studera vilken människosyn som läroböcker förmedlar eller hur jämställdhet mellan kön 

gestaltas. Vid sådana studier klargör man vilka tendenser en lärobok har och försöker 

uppmärksamma hur man kan problematisera kring detta i undervisning (Ammert:2011). Ett 

tredje funktionellt perspektiv är att studera hur eleverna, det vill säga de främsta mottagarna 

av läroboken, upplever och uppfattar en lärobok utifrån innehåll och perspektiv 

(Ammert:2011).  

  Vidare kommer denna uppsats i sin analysdel att innefatta ett strukturellt 

perspektiv med fokus på vilket innehåll som de granskade läroböckerna innehåller och 

därmed förmedlar. 

 

  Inom forskningsfältet för läroböcker finns ytterligare synsätt, såsom att beaktra 

den multimodala kommunikationen. Selander (2011) skriver i kapitlet ”Didaktisk design av 

pedagogiska texter” i Att spegla världen – Läromedelsstudier i teori och praktik: 

 

”Att tillämpa multimodala analyser på läroböcker, och på användningen av läroböcker, utgör en viktig aspekt av 

förståelsen av meningserbjudande och meningsskapande.[....] En text utgör inte något slutet universum, den kan 
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inte förstås som en enda helhet. [....] Texter har spår av fragment från andra texter – de är intertextuella – och de 

kan tolkas olika beroende på läsarens tolkningsintresse och teoretiska hemvist.”   

      (Selander:2011, s. 65).  

   

5.3 Bilder i läroböcker 

Bilder används inte bara som illustration, stimuli eller representation av någons 

verklighet, utan bilder har även ett pedagogiskt syfte. Detta pedagogiska syfte kan vara att 

bidra med information, underlätta förståelsen för texten, skapa intresse eller användas för att 

minnas en text. Samtidigt som bilder kan förhöja en text är det viktigt att användandet av 

bilder sker varsamt för att inte distrahera (Pettersson:2008).  

  Det är viktigt att poängtera att bilder ofta kommunicerar överenskommelser som 

ger oss förståelse av bilden (Wallin Wictorin:2011). Bilder kan innefatta värderingar, 

exempelvis värderingar om genus. Wallin Wictorin (2011) diskuterar i sitt delkapitel ”Bilder i 

läroboken” betydelsen av att bilder uppmärksammas i ljuset av de olika perspektiv som 

kursplanen förutsätter, såsom genusperspektivet. Under 2000-talet har bilder, framförallt i 

färg, ökat markant som följd av den digitala utvecklingsströmmen (Pettersson:2008). 

5.4 Forskning om läromedelsanvändning i samhällskunskap 

  Skolverket (2006)  har genomfört en undersökning om hur 

samhällskunskapslärare i grundskolan väljer, använder och utvärderar läromedel. Lärarna som 

medverkade använde sig ofta av flera olika typer av läromedel, och visar på att medier ofta är 

en inspirationskälla till undervisningen. De tillfrågade menade också att det framförallt är 

läroböckerna som ger en grundläggande kunskapsbild till eleverna om ett visst ämne, medan 

andra typer av källor och material används för att ge en fördjupad eller exemplifierad bild. 

Samma undersökning visade på att lärare regelbundet utvärderar sina läromedel, antingen 

själva, tillsammans med kollegor eller med eleverna (Skolverket:2006). Observera att det 

enligt läroplanen Lgr11 ska användas flera källor i undervisningen. Utvärderingen från 2006 

visar också på att läroböckernas funktion i samhällskunskap har begränsats något mot den 

tidigare utvärderingen från 1992. Nu svarar samhällskunskapslärare i Skolverkets granskning 

att det framförallt är egna intressen som styr undervisningen (Skolverket:2006). 
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5.5 Genus och jämställdhet i läroboken 

Då genus och jämställdhet är begrepp som ofta diskuteras i symbios med varandra väljer jag 

att här att kort redogöra för hur forskningen kring genus och jämställdhet i förhållande till 

läroboken sett ut.  

  Skolverket redovisade 2006 en rapport kallad ”I enlighet med skolans 

värdegrund?” där kritiken mot ett stort antal läroböcker, däribland 

samhällskunskapsläroböcker, var stor. Forskarna till rapporten riktade kritik mot framförallt 

stereotypiska framställningar och bildskapandet av hur bland annat kvinnor presenterades 

negativt (Skolverket:2006). 

  Ohlander (2010) har på uppdrag av regeringen och DEJA (Delegation för 

jämställdhet i skolan) framställt en rapport som undersöker hur  kvinnor och män 

representeras i läroböcker för historia, menade för både högstadiet och gymnasiet. Resultatet 

visar att män är kvantitativt överrepresenterade, samtidigt som perspektiven på historien oftast 

ses ur manligt perspektiv (Ohlander:2010). Kvinnor med betydelse i historien förbises, 

exempelvis visade denna granskning att kvinnorörelsen inte förekommer samt att när kvinnor 

nämns sker det ofta utifrån manliga citat (Ohlander/SOU:2010:10). Ohlander (2009) har även 

undersökt hur jämställdhet representeras i samhällskunskap för tidiga skolår, högstadiet samt 

gymnasiet. Denna rapport visar att den valda läroboken som ämnas för samhällskunskap för 

de tidiga skolåren är den som är mest jämställd medan de två böcker som granskat för 

gymnasiet var de som klarade sig sämst. I flertalet av de granskade läroböckerna saknades 

politiska ideologier där kvinnor varit initiativtagare. Tendensen visar att ju högre upp i 

utbildningen desto mer brister jämställdhetsaspekten i läroböckerna.  Dessutom visade 

Ohlanders (2009) undersökning att de granskade böckernas kapitel var varierande ur 

jämställdhetssynpunkt. 

  I sin rapport Genus och text. När kan man tala om jämställdhet i läromedel 

(1999) behandlar von Wright hur begreppen genus och jämställdhet förekommer i böcker 

lämpade för fysikämnet på högstadiet och gymnasiet. von Wright menar att flickor och pojkar 

tolkar texter och löser uppgifter på olika sätt. Hennes utgångspunkt är att läroboksförfattare 

måste ta hänsyn till detta faktum och inte förutsätta att det finns en specifik sorts läsare, utan 

skriva utifrån både flickor och pojkars erfarenheter. von Wrights analys består i att hon ställer 

upp kriterier för läroboken, såsom att den ska vara genusmedveten, det vill säga 

problematisera kring genus; den ska vara genuskänslig, att diskussionen kring genus tas upp i 
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betydelsefulla sammanhang och negligeras i andra; samt att läroboken ska vara 

genusinkluderande, vilket hjälper eleverna i sin förståelse kring jämställdhet. Slutsatsen i von 

Wrights rapport var att det manliga värderades högre än det kvinnliga i de granskade 

fysikböckerna (von Wright:1999). 

5.6 Didaktiska val 

  Att en lärobok finns i klassrummet behöver inte spegla hur läraren faktiskt 

undervisar kring ämnen. Vad, hur och varför läraren väljer att undervisa på ett visst sätt är en 

del i lärarens didaktiska val i klassrummet. De didaktiska valen börjar redan i 

planeringsstadiet och följer läraren och eleven genom processen (Abrandt m.fl:2009). Frågor 

som läraren måste besvara vid planering av ett område kan vara: hur ska undervisningen se 

ut? Vilka mål har jag att rätta mig efter? Vilka arbetsmetoder ska jag använda mig av? Dessa 

frågor kan sedermera skalas ner till tre didaktiska frågor: den didaktiska legitimitets-, 

selektions- och den didaktiska kommunikationsfrågan (Abrandt m.fl:2009). Utöver dessa 

finns även en identitetsfråga kring ämnet i sig: vad rör ämnet och vilka begränsningar medför 

detta? 

 Men olika lärare behöver inte använda samma lärobok på samma sätt, eftersom 

varje enskild lärare gör egna val och tolkningar av läroböckerna. Englund (2009) har tolkat 

Zahoriks studier om hur läroboken ger upphov till olika lärarstilar. De tre lärarstilarna Zahorik 

urskönjde var:  läraren som använde läroboken som grundpelare i undervisningen; läraren 

som använde läroboken som grund för uppgifter, analys och diskussion; och läraren som 

använde läroboken som referens eller tolkningsunderlag (Englund:2011). 

 Medvetenheten om hur didaktiska val påverkar förmedlandet av genus är något 

som också måste beaktas. I undervisningens olika situationer måste läraren vara medveten om 

vilka signaler som undervisningen sänder ut. Ett exempel som Heikkilä (2010) ger på hur de 

didaktiska valen måste vara genusproblematiserande är att läraren reflekterar över sin egen 

genusmedvetenhet, men kan också vara att läraren reflekterar över hur denne ger utrymme åt 

pojkar och flickor i undervisningen (Heikkilä:2011). 

5.7 Genusforskning 

  Genusforskningen är ett relativt ungt forskningsfällt. Inom den vetenskapliga 

sfären uppkom genusforskning som eget forskningsfält under 1970-talet, som ett led i den 

feministiska kritik som uppkommit under de senaste årtiondena. Forskningen kallades 

inledningsvis för kvinnoforskning. Idag omfattar forskningen bland annat skapandet av  
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könskonstruktioner, hur könsidentitet skapas och hur kön symboliseras och representeras 

(Lykke:2009).  

  Genusforskaren och socialantropologen Thurén beskriver i sin bok Genusvägar 

(2002) om att forska kring genus är att ställa frågor kring begreppet. Forskningen kom i sin 

tidiga fas att beröra hur kvinnor behandlades i samhället. Sociologer skiljer på definitionerna 

kön och genus utifrån att kön i sin biologiska mening avser skillnader mellan könen rent 

anatomiskt och biologiskt, medan genus eller könsrollen är det kulturella, sociala, historiska 

och det psykologiska som skiljer könen. Medan kön i sin biologiska mening är något vi ärver 

avser genusbegreppet eller könsrollen det som avses vara konstruerade uppfattningar om 

manligt och kvinnligt. Dessa konstruerade uppfattningar behöver således inte vara kopplade 

till det biologiska könet hos en person (Giddens:2007). Sociologer fokuserar på tre synsätt där 

kön och genus möts: i vilken grad könens beteendemönster är resultat av kön respektive 

könsroll; hur genussocialisationen ser ut, det vill säga hur människor lär sig uppfattningar om 

könsrollerna; samt hur den sociala konstruktionen av kön och genus ser ut där båda faktorerna 

ses som kulturellt skapat av människan (Giddens:2007). 

  Gemensamt för de genus- och feministforskningen är deras grundläggande 

kritiska hållningar till nuvarande förhållanden mellan genus. På senare tid har forskningen 

kommit att även omfatta perspektiv på den sexuella identiteten (Gemzöe:2002). 

5.8 Genuskontrakt 

  Hirdman (1988) beskriver i sin teori om genuskontraktet hur det förekommer 

osynliga regler för manligt och kvinnligt i vårt samhälle. Hirdman kallar detta för 

genuskontrakt. Genuskontraktet innefattar tre principer: att män och kvinnor hålls i sär, att det 

manliga värderas högre än det kvinnliga, samt att vi alla är med och skapar genusordningen 

omedvetet eller medvetet (Hirdman:2001). Principen om att män och kvinnor hålls i sär 

härledes ifrån att könen oftast porträtteras som varandras motsatser, diktomier. Exempel på 

detta kan vara att flickor leker med dockor medan pojkar leker med bilar. Den andra 

principen, om att det manliga värderas högre än det kvinnliga, rör hur företeelser som 

betecknas som manligt har en högre status än det som värderas kvinnligt. I längden bidrar 

detta till att det som vi ser som manliga attribut ses som mer attraktiva. Principen om att vi 

alla är med och skapar genusordningen där män står över kvinnor är något som oftast sker helt 

omedvetet. Oftast reflekterar vi inte över detta då det är så pass kulturellt betingat att vi 

upplever det som normalt (Hirdman:2001). Hirdman ifrågasätter de könsroller som kvinnligt 

och manligt innebär. Detta eftersom Hirdman tolkar begreppet roll som något frivilligt, och 
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hon motsätter sig att könen väljer sin könsroll frivilligt. Därför är Hirdman mer benägen att 

använda begreppet genus, där fokus ligger på hur samhället och omgivningen redan från ett 

barns början avgör hur en människa agera. Olika kulturer kommer med olika system för vad 

som anses vara kvinnligt eller manligt (Hirdman:2001). Det är viktigt att notera att Hirdmans 

teori berör hur genuskontrakt skapas på gruppnivå. På individnivå kan det däremot finnas 

kvinnor som är värderade högre än män och tvärtom, men de tre principerna ovan avser alltså 

hur kontraktet ser ut på gruppnivå (Hirdman:2001). 

5.9 Utveckling av Hirdmans genuskontrakt 

 Thurén (2002) har utvecklat begrepp kring genussystem i den bemärkning som 

Hirdman presenterar. Thurén håller med Hirdman att genussystemet genomsyrar samhällets 

alla plan, men att systemet ser olika ut på olika plan i samhället. Därför bidrar hon med 

begreppen styrka, räckvidd och hierarki för att kunna undersöka hur samhällets skikt ser ut 

utifrån dessa begrepp (Thurén:2002). Här kan begreppet styrka översättas som den vikt som 

läggs vid genus. Detta kan exemplifieras med klyftan som uppstod i samband med att kvinnor 

slutade att stanna hemma och istället förvärvsarbetade. För somliga kunde förvärvsarbetande 

kvinnor ses som något underligt, för somliga inte. Därmed hade inte styrkan i genusbestämd 

syssla gått igenom. Räckvidden av genus symboliseras med vilken genusuppdelning saker 

har: exempelvis att gå i skolan är könsneutralt, att dansa ballett anses vara kvinnligt 

könskodat. Hierarki beskriver hur ojämlikhet mellan könen ser ut inom flera olika kategorier 

(Gemzöe:2002). 

 Hardings (2003) forskning liknar Hirdmans forskning i det avseende att även 

hon talar om en dikotomi mellan könen. Detta påverkar hur vi resonerar och tänker, vilket gör 

att vi tolkar vår existens utifrån denna dikotomi. Tolkningen av vår samtid sker på tre olika 

nivåer: symboliskt, strukturellt och individuellt. Den symboliska tolkningen sker via normer 

och förställningar, medan den strukturella tolkningen syftar till hur exempelvis arbetet är 

uppdelat medan det på individuellt tolkningsplan handlar om individens könstillhörighet 

(Harding:2003). 

5.10 Kritik mot genusforskningen 

 Genusforskningen har fått mycket kritik, framförallt för forskningsprincipens 

rötter till feminismens politiska dimensioner. Kritiker menar att forskningen på grund av sin 

närhet till politiska ambitioner inte är värdeneutral. Denna kritik motsätter sig genusforskare, 
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eftersom det skulle betyda att all annan forskning står för värdeneutralitet och helt fristående 

från politiska inslag, något som genusforskare betvivlar (Lykke:2009). Genusforskningen 

studerar även hur forskare berört forskningsfält och kritiserar hur denna forskning har 

bedrivits utifrån att den inte tagit genus eller jämställdhet i beaktning (Thurén:2002).  

  Även Hirdmans teori genuskontrakt har stött på kritik från olika håll. Hirdmans 

teori har haft ett starkt inflytande på hur Sveriges jämställdhetspolitik och genusforskning har 

bedrivits de senaste två decennierna. Teorin anses vara för statisk, framförallt  i hur den 

nästintill oförändrad och oproblematiserad har använts för att analysera hur könen hålls isär 

sedan teorin lanserades (SOU:2006). Idag är många aspekter av genusforskningen feministisk, 

och hävdar att samhället och dess förutsättningar är ojämlikt mellan kvinnor och män, men 

genusforskningen inte behöver jämställas med feministiska ambitioner.  
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6. Utgångspunkter för analys 

I detta kapitel kommer jag att diskutera vilka utgångspunkter min analys kommer att 

innefatta. En utgångspunkt är att jag kommer att ställa mitt material mot skolans värdegrund, i 

detta fall både LpO94 och Lgr11. Därefter kommer mina teoretiska perspektiv att kort 

definieras. 

6.1 Skolans värdegrund 

 

Analysen av läroböckerna kommer även ta hänsyn till skolans värdegrund utifrån både Lpo94 

och Lgr11. Från och med 1 juli 2011 fick Sveriges skolor nya styrdokument, bland annat den 

nya skollagen 2010:800. Skollagen riktar sig mot verksamhet i förskola och skola oavsett 

årskurs. En stor skillnad mellan skollagen från 2011 och den tidigare är att värdegrunden som 

tidigare kunde finnas i de enskilda läroplanerna nu skrivits in i skollagen. 

   Skolan har en värdegrund som ska vila på demokratiska former. Utbildningen 

ska exempelvis förmedla vördnad för de mänskliga rättigheterna  och arbeta för att varje 

människas egenvärde respekteras. Däribland ska jämställdhet mellan könen behandlas. Skolan 

ska aktivt motverka traditionella könsmönster. Under avsnittet om likvärdig utbildning finns 

följande passage:   

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och 

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

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

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

oberoende av könstillhörighet. 

Skolverket 2010:800 

2011 tillkom även de nya läroplanerna, varav Lgr11 är läroplanen som berör 

högstadieundervisningen. I läroplanen beskrivs fortfarande skolans värdegrund och det 

demokratiska uppdraget. Skillanden mellan Lgr11 och den tidigare läroplanen, Lpo94, är 

utifrån detta avseende relativt lika. Nyheter i läroplanen är att de enskilda kursbeskrivningarna 

nu finns inbakade i läroplanen (Lgr 11/Lpo94). 

  Det är enligt lag förbjudet att diskriminera någon inom skolans verksamhet 

utifrån kön, men detta omfattar också förbud mot diskrimering på grund av etnisk tillhörighet, 



28 
 

sexuell läggning, funktionshinder eller religionsuppfattning. Detta regleras enligt 

diskrimineringslagen (SFS 2008:567). 

Skolan ska också verka för att bidra till att ”elevens studie- och yrkesval inte begränsas av 

kön eller av social eller kulturell bakgrund” (Lgr 11). 

  I kursplanen för samhällskunskap som gällde fram till höstterminen 2011, låg 

mycket ansvar på den enskilde läraren och dess intresse för utformningen av undervisningen. 

I kursplanen för samhällskunskap från 1994 fanns inga genusbegrepp explicit uttryckta 

(Wernersson:2009). 

Analysen av läroböckerna kommer alltså att hänvisa till hur väl läroboken överensstämmer 

med styrdokumenten från 1994, eftersom det är utifrån dessa som boken är skapad. 

Läroböckerna kommer även ställas i förhållande till hur väl de överensstämmer med de nya 

styrdokumenten i Lgr11. Det ska poängteras att det inte finns något dokument som precist 

formulerar hur läroboken ska vara uppbyggd. Men jag förutsätter att läroboksförfattarna har 

utgått ifrån de styrdokument som gällde vid framställandet av läroboken. 

 

6.2 Strukturellt perspektiv på läroboken 

 Lärobokens funktion kan som det diskuterades i kapitlet om tidigare forskning ha flera 

perspektiv. Denna uppsats kommer att använda sig av ett strukturellt perspektiv på läroboken, 

det vill säga att fokus kommer att ligga på vad läroboken innehåller och förmedlar för sorts 

information och kunskap till eleverna. Resultatet kommer också att diskuteras och analyseras i 

ljuset av den tidigare forskningen kring män och kvinnor.  

 

6.3 Syn på genus och jämställdhet 

 Resultatet kommer att analyseras i ljuset av framförallt Hirdmans teorier om genuskontrakt 

(se 5.8). Vad gäller begreppet jämställdhet kommer detta att framförallt behandlas i den 

kvantitativa delen av analysen, det vill säga i analysen av bilder. Här kommer begreppen 

över- och underrepresentation att förekomma. Det som betecknas som över- respektive 

underrepresentation är anammat från Berges (2011) konkretisering av begreppen utifrån 

Statistiska Centralbyråns analys från 2008. Berger tolkar att vid förekomst av mer än 60% av 

något inom ett område ses som överrepresentation och mindre än 40% ses som 

underrepresentation (Berge:2011). 
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7. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer mina resultat att redovisas. Detta kommer att ske i anslutning till min 

analys av strukturella skäl. Resultat- och analyskapitlets disposition ser ut enligt följande: 

först redovisas hur könsfördelningen på bild representeras mellan könen. Detta framställs i en 

kvantitativ del där procentfördelningen mellan könen redovisas. Därefter följer en genomgång 

av vilka arenor som bilderna kan kopplas till. Slutligen kommer resultatet av den kvalitativa 

texttolkningen att redovisas och analyseras. Kapitlet kommer slutligen att sammanfattas i 

ljuset av de teorier som jag valt att använda mig av. 

7.1 Könsrepresentation i bild 

 

Figur 1. Könsfördelning mellan de tre böckerna på bild. 

I de tre böckerna: SO.S, SOL 3000: Samhälle idag och SO Direkt är förekomsten på bild 

representerad på följande sätt mellan könen: Män förekommer i 55% av fallen, på 360 bilder i 

böckerna. Kvinnor förekommer i 41% procent av fallen, på 269 bilder. Män förekommer 

således på 14% fler bilder än vad kvinnor gör. Antalet odefinierbara, det vill säga bilder där 

kön inte går att urskilja, var 21 stycken eller 3% av de bilder som förekom. 

Följande tabell redogör för hur könsfördelningen på bild inom varje bok såg ut i procent. 

Observera att tabellen enbart redovisar för hur ofta könen representeras och att det kan 

förekomma bilder som kategoriserats som odefinierbara och därmed inte redovisas.  

 

 

 

Kvinnlig och manlig representation på bild 

Män

Kvinnor

Oidentifierbara
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SO.S (Gleerup) 

Antal bilder Antal bilder med kvinnor representerade Antal bilder med män representerade 

176 75   97 

Fördelning i procent 

Antal bilder Antal bilder med kvinnor representerade Antal bilder med män representerade 

100% 43%   55% 

SOL 3000: Samhälle idag - ämnesboken (Natur och Kultur) 

Antal bilder  Antal bilder med kvinnor representerade  Antal bilder med män representerade 

206 99   102 

Fördelning i procent 

Antal bilder Antal bilder med kvinnor representerade Antal bilder med män representerade 

100% 48%   49,5% 

SO Direkt (Bonnier) 

Antal bilder Antal bilder med kvinnor representerade Antal bilder med män representerade 

268 95   161 

Fördelning i procent 

Antal bilder Antal bilder med kvinnor representerade Antal bilder  med män representerade 

100% 35%   60% 

Figur 2.  Samtliga procentvärden är avrundade till närmaste hel- eller halvtal 

 

7.2 Analyserade bilder och dess sammanhang  

Denna underrubrik besvarar frågeställningen om i vilka sammanhang som män och kvinnor 

förekommer på bild i läroböckerna SO.S, SOL 3000: Samhälle idag samt SO Direkt. Utifrån 

detta kommer diskussion föras om i vilka sammanhang könen förekommer. 

SO.S 

I läroboken SO.S förekommer bilder på flickor/kvinnor och pojkar/män inom de flesta 

områden av läroboken. Det som är en markant skillnad är att flickor/kvinnor är 

underrepresenterade på bild inom områden som berör ekonomi. I kategorin som jag valt att 

kalla just ekonomi förekommer det kvinnliga könet två gånger på bild, vilket sker när en 

flicka ska handla i en affär och när en kvinna representerar det ensamstående hushållet 

tillsammans med två barn (SO.S: år). Pojkar/män förekommer i stort sett på samtliga bilder 
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som berör ekonomi och är kraftigt överrepresenterade på detta område. 

  Män är också överrepresenterade på bild i områden som berör fred och 

konflikter samt lag och rätt. I lag och rätt-avsnittet i SO.S får läsaren följa en pojke ifrån det 

att ett brott begås tills det att han blir straffad, vilket illustreras med hjälp av flertalet bilder.  

Inom denna kategori förekommer män även frekvent, och det går inte utifrån detta visa på 

någon större skillnad mellan könen i representation på bilder inom denna kategori. I kapitlet 

”Kärlek och familj” (SO.S s. 80ff) är representationen av kvinnor och män på bild mest jämlik 

set utifrån ett enskilt kapitel. Kvinnors starkaste representation i bilder sker i SO.S under 

kategorin individer och gemenskap, men har också en stor representation inom kategorin 

politik. 

SO Direkt 

 SO Direkt visades rent procentuellt ha den största skillnaden mellan hur ofta kvinnor och 

män är representerade på bild (se 7.1). Liksom i läroboken SO.S är pojkar/män mer 

förekommande under kategorin lag och rätt, där återigen en pojke genom en bildserie med 

tillhörande text illustreras från det att brottet begås till dom verkställs (SO Direkt:år, s. 57ff, s. 

79). Män förekommer också oftare på bild inom området för politik, och inom de kapitel som 

kategoriseras under kategorin ekonomi. Det område där kvinnor är kraftigt 

underrepresenterade på bild är inom kapitlet som kallas för internationell politik, där kvinnor 

förekommer på två av kapitlets sjutton bilder.  

 Skillnaden på män och kvinnors aktiviteter på bild skiljer sig åt. Kvinnor 

skildras sällan på bild inom politiska aktiviteter, något som män förekommer på. Män skildras 

också på bild som direkt kan kopplas till ekonomiska aktiviteter såsom aktieförsäljning eller 

bilder från företag. Kvinnor skildras ofta i aktiviteter som rör omsorg, exempelvis inom barn- 

och äldreomsorgen, eller på bilder som berör individ och gemenskap. 

 

SOL 3000: Samhälle idag 

SOL 3000: Samhälle idag hade den närmast jämställda representationen av kvinnor och män 

på bild i sin lärobok, där det endast var tre bilder som skiljde de båda könen åt, vilket gör att 

resultatet inte är signifikant. Samma tendens förekommer även i denna lärbok om än i något 

mindre utsträckning: män är överrepresenterade på bild i områden där ekonomi behandlas. I 

denna lärobok är skillnaden däremot störst på områden som rör samhällsekonomi. I SOL 

3000:Samhälle idag finns det en kvinnlig överrepresentation i bilder där fattiga och rika 
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länder behandlas. Där förekommer enbart en man representerad på kapitlets bilder.  

  Temaavsnitt om länder i Skandinavien, Europa och världen förekommer. Inom 

varje temaavsnitt ges kortare information  om i snitt fyra framträdande personligheter inom 

respektive land. Oftast representeras dessa länder av en manlig bild, förutom i fallet Tyskland.  

 Utifrån mitt valda teoretiska perspektiv, det strukturella perspektivet på 

läroböcker, vilket fokuserar på vilket innehåll en lärobok har och vad detta innehåll förmedlar 

kan kan det tolkas som att det finns en manlig hegemoni inom samhällskunskapen. Män 

dominerar  förekomsten på bilder som finns i anslutning till politiska sammanhang liksom de 

ekonomiska, medan bilder på kvinnor är sparsamt förekommande inom dessa områden. Detta 

kan ge ett intryck av att män står för de rådande strukturerna i samhället, vilket kan leda till att 

flickor kan se det som svårt att identifiera sig med makt och politik. Samtidigt är det skildrar 

samtliga tre läroböcker pojkar som de som begår brott. Pojkar får illustrera hur ett brott begås 

och fram tills påföljden. Detta kan tolkas som att det är enbart pojkar som utför brott.  

 

Sammanfattningsvis kan man tolka läroböckernas könsfördelning av bilder i förhållande till 

läroplanerna. Enligt läroplanen LpO94 som böckerna är skrivna i anslutning till är 

jämställdheten mellan könen något skev med manlig överrepresentation på bilder. Män 

förekommer mer frekvent i förhållande till ekonomiska och politiska sammanhang, vilket i sin 

tur kan tolkas som i förhållande till makt. Kvinnor förekommer främst på bilder som berör 

individer och gemenskap. 

7.3 Sökord i texten 

Genom att använda mig av läroböckernas register kunde jag få en överblick över hur mycket 

kvalitativt utrymme kvinnor och män fick i läroboken genom att enbart slå i registret. 

Läroboken SO.S har ett sökregister men detta innefattar inga personer, utan enbart ord. Därav 

får SO.S stå utanför denna kategori. 

  SOL 3000: Samhälle idag hade elva kvinnliga personer i sitt register och 37 män 

(se bilaga för samtliga namn). SO Direkt hade även den ett registrer med personnamn. Enbart 

fem namn förekom i registret: Hitler, John F Kennedy, Gerardus Mercator, David Ricardo  

samt Josef Stalin. Samtliga personnamn i registret var män. 

 Utifrån ett strukturellt perspektiv på läroböcker kan detta ses som problematiskt. 

Men det har självklart funnits betydelsefulla kvinnor med betydelse för samhället utifrån 
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historiskt perspektiv. Men inga namngivna kvinnor inom medborgarrättsrörelserna, 

exempelvis Rosa Parks förekommer inte, men däremot Martin Luther King i sökregistret 

(SOL 3000:Samhälle idag).  

Att SO Direkt enbart använde sig av fem söknamn, samtliga manliga, kan ge 

sken av att kvinnor historiskt sett inte har givit några betydelsefulla bidrag till 

samhällskunskapens arenor (om man enbart utgår ifrån registret). Samtidigt förekommer det 

flertalet män i texten än de som finns att finna i sökregistret, men det ges ingen förklaring till 

varför inte alla namngivna i texten får förekomma i registret.  

 

7.4 Textanalys i genusperspektiv 

I detta avsnitt kommer jag att fokusera på tolkning av den text jag undersöker. De frågor som 

jag ställt till texten är som nämnts och som ligger till grund för min tolkning är: hur 

representeras kvinnor och män i texten? Gör de samma saker? Kan man urskilja att vissa 

aktiviteter är knutna till ett kön?  

Analysen kommer att redovisas utifrån kategorier där de tre läroböckerna tolkas i förhållande 

till varandra. 

Arbetsmarknaden 

  Inom tidigare forskning har fokus på läroböckerna legat på att illustrera hur 

läroböckerna skildrar manliga och kvinnliga diskurser inom yrkesvärlden. Då 

arbetsmarknaden och dess funktioner är ett av dem delområden som 

samhällskunskapsundervisningen ska behandla förekommer detta område även inom de 

läroböckerna jag studerat. Både män och kvinnor på bilder och som exempel i text  i 

förhållande till arbetsmarknaden. Läroboken SO.S ger två svar på frågan varför det 

förekommer skillnader mellan könen på arbetsmarknaden: att det är för att kvinnor ofta 

arbetar inom yrken som in- och direkt styrs av kommunen, samt att det är för att kvinnor 

kommer efter i löneutvecklingen på grund av att de stannar hemma till följd av 

föräldrarledighet (SO.S:år). Utöver dessa skäl syftar boken till att det förekommer en norm i 

samhället om att kvinnor oftare är hemma med barn än vad män är. Jag tolkar detta utifrån 

Hirdmans teorier som att det är mer attraktivt att vara en manlig anställd eftersom kvinnor 

väljer att vara hemma med sina barn och förlorar i sin löneutveckling, medan männen som 
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mer sällan är hemma med sina barn inte drabbas av detta faktum. I min analys av ovanstående 

exempel läser jag in en skuldbeläggning av kvinnor som väljer att skaffa barn och därmed 

förlorar inkomst. För att nyansera påståendet något skulle läromedelsförfattarna kunna ställa 

påståendet i förhållande till hur jämställdhet inom föräldrarledigheten har förändrats de 

senaste femtio åren. 

 

 I samtliga böcker är kvinnor oftare representerade i förhållande till yrken inom 

den offentliga sektorn, både på bild och i text. I exempelvis ett textavsnitt i SO.S beskrivs två 

män som skickliga företagare som lyckats att skapa ett världsexpanderande företag av sina 

små lokala företag. Någon kvinnlig motsvarighet saknas. Här får män återigen status som mer 

attraktiv inom arbetsmarknaden. 

  Inom kategorin för arbetsmarknad beskrivs könen utifrån Hirdmans begrepp 

diktomier, där män förknippas med en viss sorts aktivitet och kvinnor med en annan. Män 

förknippas oftare än kvinnor som företagsledare eller innehavare av chefspositioner.  

Politik 

Inom kategorin för politik är kvinnor föga medverkande, varken vad gäller bildrepresentation 

eller textinnehåll. I kapitlet ”Att delta i samhället – rättigheter och skyldigheter” i SO.S som 

berör ideologier förekommer enbart manliga företrädare, troligtvis av naturliga skäl, för de 

klassiska ideologierna konservatism, liberalism och socialism. Däremot förekommer inte 

någon diskussion kring feminism. Inte heller förekommer kvinnorörelsen som exempel på 

folkrörelser, vilket istället representeras av arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och 

miljöinriktade intresseorganisationer (SO.S:år). Likaså i medborgarrörelser lyser kvinnans 

representation med sin frånvaro. Min tolkning av ovanstående är att kvinnor blir negligerade i 

politikavsnitten, trots att framförallt 1900-talet förde fram stora förändringar för dagens 

kvinnor i och med kvinnorörelsen och feminismen som ideologi.  

  Det svenska styrelseskicket är också representerat av män i form av 

textrepresentation. Enbart på ett ställe förekommer en kvinna med text och bild, vilket 

framträds av kronprinsessan Victoria i samband med diskussion kring hur en grundlag ändras. 

Den högste makten representeras också av män, av tidigare statsministrar och tidigare statsråd 

som alla är män. Inom politiska områden som berör EU representeras varken kvinnor eller 

män på bilder och texten är förhållandevis könsneutral (SO.S:år, s. 240).  
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  I SO Direkt finns ett delkapitel inom politiken, ”Kvinnor i politiken”. Här berörs 

kvinnors historia i riksdag och regering, exempelvis när den första svenska kvinnan kom in i 

riksdagen. Anmärkningsvärt är att inga svenska nutida kvinnliga politiker nämns vid namn, 

även om de förekommer på bild. Där män förekommer på bild nämns de i princip uteslutande 

även i text. Detta kan tolkas utifrån Hirdmans teorier som att människan helt omedvetet 

rankar det manliga som mer attraktivt än det kvinnliga. Tolkningen av texten blir att det inte 

finns några framstående kvinnliga politiker, eftersom de inte nämns vid namn, och att det 

svenska politiska klimatet är mansdominerat. 

 

 Jag tolkar utifrån vad texten förmedlar, liksom i tolkningen av 

bildrepresentation, att det framställs som att makten ligger hos männen, i framförallt 

ekonomiskt och politiskt avseende. Lärobokstexten tolkar jag som mer könsdiffererande än 

bilderna,  framförallt då kvinnliga aktiviteter är nästintill osynliga. Flickor kan därmed få det 

problematiskt att kunna identifiera sig med makt, eftersom det är män som förknippas med 

makt i de studerade texterna. Hirdmans princip om skapandet av genusordning där män 

värderas lägre än kvinnor är något att beakta i detta sammanhang. Hirdman menar att 

genusordningen oftast skapas helt omedvetet, eftersom detta är kulturellt betingat 

(Hirdman:2001). Eftersom Hirdmans teorier är applicerbara på gruppnivå kan jag uppifrån 

ovanstående text tolka att inom kategorin politik är män förknippade med makt. Men 

Hirdmans teori går även att applicera på individnivå, det vill säga att en enskild individ kan 

mer makt än en annan. Exempel på detta ser vi där kronprinsessan Victoria får agera 

representant för hur grundlagen ändrats, där hennes födelse försatte henne med en viss makt 

som innebar förändring av grundlagen. 

Individer och gemenskap 

  Genusmedvetenheten som ska förekomma i undervisningen utifrån 

styrdokumenten har hittills varit osynlig. Samtidigt tar läroböckerna upp problematiken med 

att könen behandlas olika. I SO Direkt exemplifieras detta med att flickor och pojkars 

idrottsaktiviteter inte har samma ekonomiska förutsättningar (SO Direkt:år, s. 95). Detta kan 

tolkas utifrån Hirdmans andra princip; att det manliga värderas högre än vad det kvinnliga 

gör. Hirdman menar att sådana här antaganden om att det manliga anses vara mer värt än det 

kvinnliga kan leda till att manliga aktiviteter ses mer attraktiva (Hirdman:2001).  
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Men texten kan även tolkas som väldigt stereotypiserande när man skriver följande passage: 

 

 

”Tjejer gillar ridning, workout, jazz och aerobics m.m medan killar gärna håller på med lagsport som 

ishockey och fotboll”  

     SO Direkt: år, s. 95 

Ovanstående citat tolkar jag som ett exempel på vad Hirdman kallar för diktomier. 

Diktomierna används som ett exempel på hur kvinnor och män hålls isär genom att betecknas 

som varandras motsatser (Hirdman:2001). I ovanstående exempel presenteras flickor som att 

de enbart tycker om att syssla med individuella sporter, medan pojkar är mer intresserade av 

lagsporter. Detta kan utifrån ett strukturellt perspektiv på läroboken tolkas som att det 

förmedlas aktiviteter som är förknippade med respektive kön. Detta kan tolkas som 

normerande och även skapa förutfattade meningar. 

  I SO Direkt och SO.S tas kärnfamiljen och den ensamstående förälderm upp som ett 

exempel på privat budgetering. I båda kärnfamiljerna är fadern arbetande inom byggnadssektorn, 

medan modern arbetar inom den offentliga sektorn. Båda läroböckernas ensamstående förälder 

illustreras av en ensamstående mamma som arbetar deltid inom dagligvaruhandel. Min tolkning är att 

ovanstående exempel sänder signaler om könens roll i samhället, att det är kvinnan som tar hand om 

barnen vid en skilsmässa. Utifrån statistik må detta vara ett faktum men för att problematisera och 

utmana elevernas genusmedvetenhet kan man faktiskt använda sig av icke-förväntade exempel såsom 

att det är en ensamstående pappa eller en kärnfamilj bestående av två mammor eller två pappor. 

  SOL 3000: Samhälle idag har temaavsnitt om länder i olika världsdelar. Inom 

samtliga temaområden ges exempel på framstående personer i landet. Dessa temaområden 

representeras i 75% av exemplen av manliga företrädare. Exempel på företrädare för ett land, 

här exemplifierat av USA, är Walt Disney (man), Harriet Beecher Stowe (kvinna), Martin 

Luther King (man) och Elvis Presley (man). Tendensen att 75% av de förekommer i samtliga 

exempel på länders företrädare. Män förknippas återigen med den högre eliten i ett land, 

medan kvinnliga företrädare marginaliseras.  

  SO Direkt har i kapitlet ”Vårt sociala liv” ett enskilt underkapitel som berör 

kvinnor och män, framförallt utifrån hur jämställdhet ser ut på arbetsmarknaden. Denna 

jämställdhetsdiskussion styrs inte bara utifrån vilka yrken som tillskrivs män respektive 

kvinnor, utan också problematiseras det kring att det är fler män än kvinnor på högre poster 

inom yrkeslivet. 
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Lag och rätt 

 Liksom tendenserna visade utifrån bildtolkning av brott och straff-kapitlen ger 

tolkningen av text starka tendenser av att det enbart är pojkar/män som begår brott. Pojkar får 

både i text och bild agera exempel hur händelseförloppet ser ut från det att brott begås tills det 

att straff eller påbud avtjänats. Tillsammans illustrerar text och bild hur ett brott begås av 

män/pojkar, att kvinnor/flickor skulle begå brott är något som bortses ifrån.  

   I SO Direkt finns det dessutom ett särskilt avsnitt inom brott och straff som 

beskriver våld som begås mot kvinnor av män (SO Direkt:). Någon diskussion kring våld som 

begås av kvinnor mot män saknas, likaså diskussion kring hur brott ”inom könskategorierna” 

ser ut. Signalerna som detta sänder kan självklart ses ur flera olika synvinklar, men jag tolkar 

det utifrån mitt strukturella perspektiv på läroböcker att detta inger förståelsen att det är enbart 

män som begår brott och att kvinnor enbart är utsatta. Utifrån ett genusperspektiv kan man 

även tolka detta utifrån diktomier: det är män som begår brott i världen och det är bara män 

som begår brott mot kvinnor. Relationen mellan könen blir här att männen sitter med makt 

över kvinnor och kan hota med våld, medan kvinnor förpassas till att bli offer. Samtidigt 

skapar ett sådant här kapitel en diskussion och en medvetenhet om det problem det faktiskt är 

med kvinnomisshandel runt om i världen. 

 

Fred och konflikter 

Avsnitt och text som berör fred och konflikter i världen överrepresenteras även dessa  av män. 

Här ges exempel på ledare som verkat för freds- och konfliktsarbete, vilka alla är män. Män är 

också företrädare för grupper, länder eller personer som agerat för att störa freds- och 

konfliktarbetet såsom terrorister. Kvinnliga företrädare för freds- och konfliktsarbete 

förekommer inte i två av de studerade läroböckerna, trots framträdande kvinnliga 

personligheter såsom Aug San Suu Kyi från Burma eller Moder Theresa. Undantaget är SO     

Direkt där kvinnor även representerar freds- och konfliktsarbete just med ovanstående kvinnor 

som namngivna exempel (SO Direkt:år). 

  SOL 3000: Samhälle idag riktar ett särskilt kapitel till hur fattigdom i världen 

kan uppkomma. Ett delkapitel i detta är att förklara varför många kvinnor har det sämre ställt 

än män. Olika förklaringar såsom bristen på preventivmedel, bristen på demokrati och bristen 

på skolgång ges för att förklara kvinnors utsatthet i fattiga länder. I kapitlets uppgiftsdel kan 

sedan eleverna arbeta vidare med att analysera och reflektera kring orsaker och konsekvenser 
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kring kvinnors situationer (SOL 3000:år)- 

  

  Tolkningen av dessa kapitel blir att det finns en osynlig hierarki mellan kvinnor 

och män där män värderas högre. Det är något som vi egentligen inte reflekterar över 

eftersom det sker automatiskt då det är en del av vår kultur. Detta sker på gruppnivå där det 

manliga värderas högre, och där också den maktaspekt som förknippas med freds- och 

konfliktarbete läggs på männen. Att se till kapitlet i SOL 3000: Samhälle idag där kvinnors 

situation i relation till fattigdomen i världen analyseras skulle kunna tolkas som att kvinnor är 

de svaga som behöver omvärldens hjälp. Men min tolkning blir snarare att man faktiskt lyfter 

fram ett problem som är väsentligt för att fattigdomen ska kunna lösas. Utifrån strukturellt 

perspektiv på lärobokens användande, och utifrån ett genusperspektiv, skapar detta en 

genusmedvetenhet om ett problem som inte alltid talas om. 

 

Ekonomi 

Kapitel som berör samhällets ekonomi saknar i samtliga tre böcker jämställdhetsaspekter. Då 

privatekonomiska aspekter förekommer är det en hyfsad könsneutral ton i texten, men när det 

privatekonomiska ska exemplifieras genom exempelvis budget för familjer är det återigen så 

att kvinnor och män ges yrken och inkomster som är typiskt stereotypiskt, exempelvis där 

kvinnor arbetar inom vården eller män inom byggsektorn. I SO.S är exemplen på hur flickor 

och pojkar väldigt diktoma där pojkar associeras med att vilja spara sina pengar till att köpa 

en dator medan flickor hellre lägger sina pengar på kläder.  

7.5  Sammanfattning 

Det som framförallt är anmärkningsvärt vid tolkning av texten är att det inte finns en  

kontinuerlig jämställdhetsaspekt i läroböckerna. Jämställdhetsdiskussionen tas ofta upp i 

särskilda kapitel, framförallt inom kapitel som berör arbetsmarknanden. Detta kan tolkas i 

strid med hur kursplanen för samhällskunskap ser ut, då det inte finns en kontinuitet i 

jämställdhetsproblematiken. Män är mer förekommande i texten än vad kvinnor är och män 

agerar oftast utifrån en slags norm som makthavande. 

Tolkningen av texten i förhållande till läroplanerna är att det inte finns ett 

jämställdhetsperspektiv. Läroböckerna lever inte upp till följande passage i Lpo94: 
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[….] och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge 

utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. 

      Lpo94 

Det förekommer inte tillräckligt med utrymme för elever att kunna tolka eller analysera 

könsmönster eller utmana dessa om man bara ser till vad texten erbjuder. Om man som lärare 

enbart utgår ifrån texterna i läroböckerna bryter man mot det fakum att skolan ska motverka 

traditionella könsmönster. 

Samtliga böcker gör anspråk på att tala i jämställdhetstermer, men ingen av böckerna har ett 

enskilt kapitel som berör enbart jämställdhet. Oftast kompletteras till avsnitt om demokrati 

och arbetsmarknaden, men exemplifieras då utifrån de traditionella könsmönster som finns. 
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8. Slutdiskussion med didaktiska implikationer 

Läroböckerna SOL 3000: Samhälle idag, SO.S och SO Direkt har analyserats och tolkats 

utifrån kvantitativ samt kvalitativ metod med fokus på jämställdhet och genus i läroböckerna. 

Dessutom har ett strukturellt perspektiv på hur läroboken används tillkommit.  

 

  Vad mitt resultat av analysen visar är att kvinnor och män inte står i jämställdhet 

till varandra i läroböckerna, och att det utifrån ett genusperspektiv skrivs om det manliga som 

mer attraktivt och maktförmedlande än det kvinnliga. Detta stämmer därmed överens med hur 

den tidigare forskningen sett ut, oavsett vilket skolämne som den tidigare forskningen har 

analyserat. I Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund? (2006) görs 

distinktionen att läroböcker ger onyanserade bilder av könsförhållandet där mannen utgör 

normen. Ohlanders DEJA-rapport (2010) visar på samma tendenser.  I relation till det 

strukturella perspektivet på lärobokens användande synen på lärobokens ligger på vad 

läroboken innehåller och förmedlar för sorts information till eleverna tolkar jag det som att 

mina granskade läroböcker förmedlar en ojämställd bild av samhället. 

 Representationen av kön på bilder visade sig inte vara fullt så ojämställd som 

jag förväntat mig i de granskade läroböckerna. Samtliga böcker visade på att män 

förekommer mer på bilder, men det är enbart i SO Direkt som det förekommer tydlig 

överepresenation av något kön, i detta fall det manliga. I kvantitativa termer var bilderna i 

läroböckerna således relativt jämställda. Men om man talar utifrån vilka signaler 

läroboksbilderna sänder ser det inte lika positivt ut. Bilderna visade sig vara i stor omfattning 

väldigt könsnormerande. Här tycker inte jag att läroböckerna lever upp till styrdokumenten: 

att bryta könsmönster eller att bidra till att elever inte väljer studie- eller yrkesvägar som 

begränsas av kön. Sen kan man självklart diskutera: hur mycket påverkar bilder i en lärobok 

elever i sin uppfattning om könsmönster? Jag skulle gissa på att det inte är någon större 

påverkan. Men om man lägger samman allt som förmedlas till elever genom läroböcker, 

massmedia, tv, internet, från kompisar och familj blir påverkan större. Och om man tolkar 

utifrån hur Hirdman ser genuskontraktet, där vi värderar det manliga högre rent automatiskt 

betyder det att det inte bara är i läroboken som vi nås av detta faktum.  

 Denna läroboksanalys har visat på att det trots olika förlag finns tendenser hos 

läroböckerna som gör att mannen symboliseras som normen, och kvinnan kan liknas med 

”den andra”. Denna analys går i enlighet med vad den valda tidigare forskning kommit fram 
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till. Då min frågeställning syftade till att undersöka hur könsfördelningen såg ut i tre 

läroböcker ämnade för samhällskunskapsundervisning på högstadiet är mitt svar att 

könsfördelningen på bild är relativt jämställd, medan läroböckernas textmässiga innehåll 

tenderar att beskriva det manliga som normen. 

 Såhär i efterhand har jag funderat på vad jag gärna mer skulle vilja ha svar på 

utifrån det jag analyserat. Jag skulle gärna ha undersökt hur lärare undervisar kring genus och 

jämställdhet utifrån det resultat som läroboksanalysen visat. För det är viktigt att poängtera att 

närvaro av läromedel inte behöver betyda att en lärare använder läroboken så som den är. Då 

mitt resultat visar att läroboken inte är i enlighet med styrdokumenten, kan läroboken 

användas för att problematisera kring genus och jämställdhet. Ett exempel på detta är att låta 

eleverna själva få analysera sin lärobok utifrån genus- och jämställdhetsperspektiv. 

En vidare forskningsfråga utifrån det resultat jag kommit fram till skulle kunna vara att 

jämföra mina valda läromedel med nästkommande utgåvor. En annan dimension för att 

böckerna inte är aktuella enligt Lgr11 är att läroböckerna som riktas mot årskurs 8 inte 

utkommit inför höstterminen 2011. 

8.1 Metoddiskussion 

Utifrån syfte och frågeställningar föll metodvalet på innehållsanalys. Jag har inspirerats av Anna 

Williams metodperspektiv i hennes avhandling ”Stjärnor utan stjärnbilder – Kvinnor och kanon i 

litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet” (1997). Liksom Williams har jag kvantitativt 

räknat hur många kvinnor respektive män som fått utrymme i valda läroböcker i avseende av 

förekomsten på bild, men samtidigt också granskat texterna för att kunna urskilja vilka värderingar 

som genomsyrar texterna. Williams menar att dessa infallsvinklar tillsammans ger ett stark bild av 

prioritet och urval hos författarna (Williams:1997). 

  Hade jag valt att göra en studie som var rent kvalitativ, det vill säga att syftet var 

att urskilja andra sorts mönster i texten hade möjligtvis en diskursanalys varit det rätta valet, 

där det centrala inslaget är att se hur språket använd i exempelvis en text och utifrån det i 

ljuset av vilket sammanhang texten förmedlas kunna urskilja mönster 

(Bergström/Boréus:2005). Hade en sådan metod valts för denna uppsats hade min egen 

tolkning fått ett större utrymme, men en såda metod hade även krävt att mitt syfte 

formulerades om. Hade jag valt att göra en argumentationsanalys eller liknande hade både 

analys och frågeställningar samt material sett annorlunda ut. 
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  Ytterligare en alternativ metod skulle vara att utföra  intervjuer med verksamma 

lärare om hur de upplever lärobokens förhållande till jämställdhet. Även en diskursanalys av 

intervjuerna, där språket får en framträdande roll i det sociala sammanhanget 

(Bergström/Boréus:2005), hade varit en alternativ metod. Dock hade även dessa metoder 

krävt att mitt syfte och mina frågeställningar hade förändrats. 

 

 Jag vill inte påstå att min metodanvändning har varit optimal. Men för att kunna 

få ut tillräckligt mycket att analysera ur mitt knappa material valde jag att använda mig av 

både kvantitativ och kvalitativ metod. Det har under arbetets gång även visat sig att detta 

tillvägagångssätt är relativt vanligt inom läromedelsstudier sett till tidigare forskning.  

 

8.2 Didaktiska implikationer 

 Som jag tidigare har nämnt behöver lärobokens existens i ett klassrum inte betyda att läraren 

använder läroboken från pärm till pärm eller som den totala utgångspunkten för 

undervisningen. En del kan använda läroboken som referensram eller för att använda den 

utifrån sina övningar och instuderingsuppgifter. Men oavsett hur man som lärare väljer att 

använda läroboken i sitt klassrum eller inte kan läroboken vara en bra utgångspunkt för att 

diskutera genus- och jämställdhetsfrågor. Exempelvis kan man låta eleverna själva tolka 

texter och bilder i läroboken utifrån ett genus- eller jämställdhetsperspektiv, och utifrån detta 

få eleverna själva att reflektera och problematisera över läroboken. Då samhällskunskap som 

ämne, likt övriga ämnen, ska ha en genusmedvetenhet i undervisningen är det viktigt att lära 

eleverna hur man analyserar genusmedvetet. För mig är det viktigt att undervisningen får en 

undervisning som genomsyras av genusmedvetenhet. Därför hade jag själv valt att låta 

eleverna lära sig hur man problematiserar kring genusmedvetenhet, exempelvis utifrån att 

använda läroboken som exempel. 

  Även om män ses som de med makt och som normen i samhället utifrån 

läroböckerna måste man också problematisera kring vad detta kan betyda för eleverna. Vad 

händer om det finns pojkar som inte associerar sig med det ”klassiskt manliga” som 

förekommer i läroböckerna? Läraren har ett ansvar att problematisera och diskutera kring 

läroboken. Här står de didaktiska valen som grund. Väljer man en lärstil som utgår ifrån att 

läraren utgår exakt från läroboken, då måste man även vara beredd på att föra diskussioner 

kring genus ”utanför” läroboken för att leva upp till skolans mål.    
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  Något som jag anser att författarna till läroböckerna bör arbeta med är att göra 

läroboken mer problematiserande kring genus- och jämställdhetsfrågor. Här kan man 

använda sig av von Wrights (1999) kriterier för hur hon anser att en lärobok ska vara, 

där genusmedvetenhet och genusproblematiserande är två av kriterierna. 
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Bilaga 1.  

Utgångspunkter för analys av bilder i frågeform: 

 

1. Vad föreställer bilden?   

Vilka motiv, fakta eller händelser innehåller bilden?  Vilka personer finns med på bilden? – 

vilket yrke/samhällsområde företräder de?   Finns det aktivitet i bilden?  

2.Vilken typ av bild är det? 

 Är det en teckning, en målning, ett foto, en datorbild?   
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Bilaga 2. 

Mailkonversationer med förlag 

 

Hej Tina! 

 

Vi håller som bäst på att omarbeta våra delar i SO-Serien så att de ska passa Lgr 11. Jag kan 

inte säga att de nya böckerna lägger större tonvikt vid ett genusperspektiv än den gamla 

upplagan (uppl 2). Det beror givetvis på vad som avses ned genusperspektiv i 

sammanhanget. Vad vi definitivt kommer att se över är bildmaterialet, och ibland 

personporträtt, där vi många gånger tycker att det är en för stor tonvikt på män. 

 

Vänliga hälsningar 

Thomas Johansson 

 

 

 

________________________________ 

 

Thomas Johansson 

Förläggare 

 

Tel direkt                   08-690 94 27       

Tel vx               08-690 90 00       

Tel fax              08-690 94 58       

 

www.liber.se 

 

Liber AB 

SE-113 98 Stockholm 

Råsundavägen 18 

 

-----Ursprungligt meddelande----- 

Från: noreply@liber.se [mailto:noreply@liber.se] 

Skickat: den 8 november 2011 13:30 

Till: RL xpert gysamhalle 

Ämne: rådgivarfråga SO 6-9 

 

 

fornamn: Tina 

http://www.liber.se/
mailto:noreply@liber.se
mailto:noreply@liber.se
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efternamn: Ljungqvist 

 

Min_fraga: Hej! 

Mitt namn är Tina Ljungqvist och jag skriver f.n. mitt examensarbete på lärarutbildningen. Jag 

ska genomföra en innehållsanalys med genusperspektiv på några läroböcker, och från Libers 

förlag har jag funnit SO.S-serien. Jag undrar om det sker några större förändringar i 

läromedlet i och med  Lgr11? 

 

Väldigt tacksam för svar! 

 

//TINA LJUNGQVIST 
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Gleerups Info 
 

  

 
 

Hej Tina, 

  

Punkt SO ska påbörjas en revidering av under 2012. 

  

Ha en skön helg! 

  

  

Med vänlig hälsning 

  

Anna Östrand 

Kundservicechef 
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