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1 Inledning  
Om skolan vore en organism skulle man kunna likna läroboken vid ett av de ögon med vilka skolan ser 

på världen. (Selander, 2003, s. 91) 

Lärarnas riksförbunds tidning Skolvärlden frågade under 2014 1500 medlemmar/lärare vem 

som styr över vilket läromedel som köps in och om granskningen av läromedel prioriteras på 

skolorna (Stridsman, 2014, s. 29-33). 7 av 10 lärare anser att ansvaret att beställa in läromedel 

ligger på dem själva. 8 av 10 lärare svarar att de inte hinner granska läromedlen. Trots det 

stora utbud av läromedel som finns så har granskningen som skolmyndigheten genomfört va-

rit sporadiskt. Senast det skedde var 2006 vilket är innan den nya läroplanen som implemente-

rades 2011. Tidsbristen som lärarna erfar och den sporadiska granskningen som skolverket 

utför gör valet av läromedel sårbart. En av de problematiseringar som granskningarna har till 

uppgift att undersöka handlar om hur genus och kön presenteras, gestaltas och konstrueras.  

Läroboksanalyser syftar främst till att uppmärksamma brister. Syftet med föreliggande upp-

satsen är att lyfta fram, diskutera och problematisera de svagheter som framkommer vid en 

granskning av några böcker i samhällskunskap. Detta förutsätter att det finns svagheter att 

diskutera. Läroböckers vara eller inte vara, har länge varit omdiskuterat inom lärarprofession-

en. Under en period uppmanades lärare att göra sitt eget material fullt ut. Min uppfattning är 

att den klassiska användningen av läroböcker återfinns främst idag inom moderna språk och 

matematik. Som nyexaminerad lärare får många rådet att utnyttja läroboken för att inte skapa 

en för stor arbetsbörda. Detta förutsätter att när läraren ”blivit varm i skorna” bör annat 

material användas. Trots dessa välmenade råd och åsikter som främjar än det ena än det andra 

så har läroboken en stark position i dagens skola. Detta kommer att vidareutvecklas i uppsat-

sens bakgrund.  

Läroböckerna är en del av den socialisationsprocess där människors syn på sig själva och på samhället i 

dåtid, nutid och framtid skapas (Ammert, 2011, s. 33).  

Niklas Ammert beskriver ovan in den process som gör att en genusvetenskaplig analys på lär-

oböcker är nödvändig. Läroböcker påverkar genom socialisationsprocessen både elevernas 

syn på sig själva och på det samhälle de möter. Skolan ska aktivt förmedla värderingar som 

bygger på kvinnor och mäns lika värde och möjligheter (Skolverket, 2011, s. 5-6). Värde-

grunden syftar även till att eleverna ska utveckla sin egen person oberoende de fördomar som 

finns kring kön och genus. 
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Det är viktigt att förstå att orättvisor mellan kvinnor och män har att göra med de strukturer som bygger 

upp vårt samhälle. Det är också viktigt att förstå att strukturer inte har något eget liv. Det är alla vi som 

lever i samhället som bär upp strukturerna. Det är vi som sätter män högre än kvinnor, som tillåter sy-

stemet att existera. (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003, s. 38) 

Kön, d.v.s. det biologiska könet, och genus, det sociala könet, är kategoriseringar som de allra 

flesta har svårt att bortse från. Oavsett om det gäller att välja din partner, din livsstil, ditt yrke 

eller din vardag. Forskningsproblemet i denna uppsats handlar om vad eleverna möter i sko-

lan, vilka kategoriseringar och stereotypiseringar som finns i skolans läroböcker. Den 15:e 

januari 2015 utkom en granskning som Dagens Nyheter har genomfört på fyra läroböcker i 

historia från fyra av de största läromedelsförlagen. Granskningen innebar en uppräkning av 

namngivna kvinnor och män och resultatet visar att ”[h]istorieböckerna är fyllda av nazister, 

men kvinnorna saknas” (Delin, 2015, 15 januari). Kvinnors personnamn utgör endast 13 % av 

de personnamn som finns i de fyra läroböckerna. En oväntad överraskning var att i den senare 

historien, 1900-talet, minskade antalet kvinnliga namn jämfört med den tidigare historien.  

Den plats där alla unga människor möter litteratur är inom skolans värld. De böcker som ele-

verna främst möter är läroböcker. Detta ger läroböcker en makt som få böcker har. Värde-

grunden i skolan har sin grund i alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet. Detta 

ska genomsyra alla delar av skolans verksamhet, inklusive läroböckerna. I DN:s granskning 

ovan visar det sig att detta inte stämmer överens för skolans historieböcker. Samhällskunskap 

är det ämne där skolan möter samhällets fördomar när det gäller kön och genus. Uppsatsens 

övergripande syfte är därför att undersöka hur kön- och genusfördelningen ser ut i läroböcker 

som har till uppgift att behandla samhällets uppbyggnad och påverkan på människor?  

Personligen var det inte förrän i högstadiet när jag mötte Nina Björks (1996) bok Under det 

rosa täcket som mycket föll på plats. Jag önskar att jag hade fått möta andra böcker tidigare, 

gärna i undervisningen, som visat att världen inte behöver vara svart eller vit, flicka eller 

pojke. Det finns inga fastklistrade epitet på det kön din kropp äger. Du är en person, en män-

niska - inte ett kön.  
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2 Bakgrund 

Läroböcker är en faktaboksgenre som frodas i det fördolda. De är ett av våra mest använda men minst 

uppmärksammade massmedier. (Selander, 1994, s. 58) 

Under de punkter som rektorn ansvarar för i kapitel 2 Övergripande mål och riktlinjer i Läro-

plan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011 hänvisas det 

till läromedel av god kvalitet: ”utbildningen utformas så att eleverna, för att själva kunna söka 

och utveckla kunskaper, får tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet samt andra 

lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel” 

(Skolverket, 2011, s. 15). Konceptet med läroböcker har funnits sedan antiken enligt Staffan 

Selander som är en av centralgestalterna inom forskningen kring läroböckernas historia (Se-

lander, 2003, s. 92). I västerländsk tradition var det inte förrän boktryckarkonstens spridning 

under 1500 – 1600-talet som läroböckerna utvecklades. Under 1800-talets slut blev skolan 

obligatorisk och genom massutbildningen start ledde det till att de moderna läroböckerna kom 

till. De läroböcker som idag finns i skolan är oftast indelade i ämnen och årskurser men detta 

är något som enbart har funnits i hundra år.  

2.1 Lärobokens historia 

Tom Wikman (2004, s. 72-78) beskriver tre skeenden i historien som har påverkat läromedels 

innehåll och syfte i sin doktorsavhandling På spaning efter den goda läroboken: Om pedago-

giska texters lärande potential. Det första skeendet härstammar från när boktryckarkonsten 

bredde ut sig under 1500 – 1600-talet. Under den perioden bestod läromedel till största delen 

av grammatikor, matematikböcker och tryckningar av katekesen. 1500-talet beskrivs som den 

period då den muntliga traditionen övergick till att bli skriftlig. Det var boktryckarkonsten 

som revolutionerade hur kunskap kunde överföras. Tidigare var det främst från en individ till 

en eller flera individer muntligt, exempelvis genom högläsning, men med Gutenbergs uppfin-

ning så kunde text tryckas och föras vidare till ett flertal individer vid samma tillfälle. Lärande 

bestod i första hand fortfarande av memorering av fakta men nu kunde eleverna följa med i 

sina egna böcker vid högläsningen.  

Det andra skeendet inträffade under 1800-talet och inkluderade etableringen av folkskolan 

vilket ökade utgivningen av läromedel markant. Tidigare hade undervisningen för eleverna 

varit i små grupper eller individuellt. I och med folkskolan krävdes det en förändring som in-
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nebar att en person undervisar en större grupp av elever samtidigt. Denna utveckling skapade 

ett starkt behov av att ha ett läromedel i centrum. Memorering är fortfarande en viktig metod 

men att varje elev ska lära sig att läsa och skriva förändrade undervisningen fullständigt. 

Folkskolförordningen 1866 krävde något annat än enbart de religiösa texterna. Katekesen, 

psalmboken och bibeln hade fortfarande en stor påverkan och agerade som ett filter på de öv-

riga läromedlen. Trots detta filter så fick eleverna i folkskolan möta helt nya världar än tidi-

gare elever. Efter andra världskriget så utvecklades tekniken ännu mer och färgbilder började 

att användas. Det lades stor vikt vid illustrationer, tabeller och figurer under 1970 - 1980-talet. 

Kritik framfördes mot detta då böckerna allt mer började likna kataloger och textens yta 

krymptes. Det var under denna period som memorering försvann som den främsta undervis-

ningsmetoden.  

Det tredje skeendet har inte en lika tydlig start men härrörs från att läromedlen blev inklude-

rade i samhället genom att ta hänsyn till den sociala och pedagogiska mångfalden som froda-

des efter 1980-talet. Memorering hade tappat sin centrala roll och de nya pedagogiska rönen 

krävde en mer aktiv roll både av läromedelsförfattare och pedagogiska utövare. Läromedel 

har tidigare burit med sig en sanning som elever skulle lära sig utantill och möjligheten att 

ifrågasätta den faktan har inte funnits. I och med det pluralistiska samhället som kännetecknar 

vår omvärld sedan 1990-talet krävdes det en ingång till den metakognitiva delen av lärandet. 

Genom att eleverna blev medvetna om sitt eget lärande så fick de möjligheten till ett mer ak-

tivt deltagande i samhället. Under 1990-talet öppnade skolan upp för att ta in andra medier 

och annan litteratur i klassrummet. Läroplanen från 1994 främjade lärarens roll som en hand-

ledare snarare än en ledare. Något som tolkas och utövas på olika sätt i skolan. Eleverna mö-

ter i skolan en helt ny dimension av textmängd som de tillsammans med läraren måste lära sig 

att sovra och källkritiskt granska.  

De två senare skeenden i lärobokens historia är kopplade till de stora samhällsförändringarna 

som Europa befann sig i. Under slutet av 1800- talet övergick Europa från att vara ett jord-

brukssamhälle till ett industrisamhälle. När 1990 inleddes var Europa på god väg att bli det 

informationssamhälle som vi lever i idag och dessa samhällsförändringar har haft en stor in-

verkan på skolväsendet. Läroboken som pedagogiskt verktyg har genomgående åtnjutit en 

stark position oavsett de samhälleliga förändringarna.  
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2.2 Läroböckers syfte 

Läroböcker primära syfte är att befordra lärande. Läroböckerna ger emellertid också en norm för vad 

som anses vara väsentligt att lära sig. (Wikman, 2004, s. 82) 

Detta är Wikmans inledande ord när han beskriver användningen av läroböcker. Wikman har 

valt att beskriva lärobokens syfte med hjälp av fem punkter. Den första punkten innebär att 

läroboken har en ”kunskapsgaranterande, auktoriserande” roll (Wikman, 2004, s. 87). Läro-

bokens upplevs ofta av lärare som en garanti för att läroplanen efterföljs. Detta ger läroboken 

en auktoriserande roll i samhället främst genom att fakta som är nerskriven anses mer san-

ningsenlig och neutral än muntligt framförd fakta. Den styrande funktionen som läroboken 

anses äga är mångfacetterad vilket har framkommit under senare år då diskussioner om hur 

neutrala våra läromedel egentligen är har format synen. Något som Wikman poängterar i sin 

avhandling är att läromedel är barn av sin tid, de återspeglar det samhället som de skapas 

inom. Detta gäller både dess syfte, användning och innehåll. Wikmans utgångspunkt är att ”i 

elevers lärande är min slutsats att läroboken som auktoritet kan höja motivationen och på det 

sättet främja lärande” (Wikman, 2004, s. 88).  

Punkt nummer två är läroboken har en ”gemensamhetsskapande, sammanhållande roll” 

(Wikman, 2004, s. 88). Detta inkluderar både ett ideologiskt och praktiskt perspektiv. Det 

praktiska perspektivet härrörs från läroboken som en kärnberättelse som ger en helhet i ele-

vernas studier. Det ideologiska perspektivet handlar om lärobokens demokratiska potential. 

Läroboken främjar en likvärdig utbildning då den har möjligheten att sprida information om 

exempelvis olika händelser över hela Sverige. Den tredje punkten handlar om att läroboken 

”underlättar också arbetet i skolan” (Wikman, 2004, s. 89). Läroböcker ger läraren tid att ut-

veckla sina pedagogiska metoder genom att inte behöva lägga tid på att finna material. Om 

elever exempelvis är frånvarande kan de läsa ifatt med hjälp av läroböckerna. Självständiga 

studier främjas av att eleverna har möjlighet att nå kunskap som är viktig för att nå kurspla-

nens centrala innehåll.  

Punkt nummer fyra tar upp lärobokens ”disciplinerande roll” (Wikman, 2004, s. 89). Den har 

en struktur som är lätt att följa och skapar en elevaktiv undervisning. Den sista punkten hand-

lar om att läroboken ger ”en modell för hur lärandet går till” (Wikman, 2004, s. 89). Läro-

böcker har en viktig roll genom hur den lär elever att hantera information. Framställer lärobo-

ken fakta som obestridlig eller argumenterande eller kritisk.  
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2.3 Lärobokens funktion 

Niklas Ammert (2011) beskriver i boken Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och 

praktik läroböcker ur ett funktionellt perspektiv. Ammert använder sig av tre olika sätt för att 

redogöra läroböckers funktion. Det första handlar om vilka böcker som väljs ut och hur de 

används (Ammert, 2011, s. 34). Då läroböcker ofta utgör det stoff som undervisning utgår 

ifrån är valet av läromedel avgörande. Tidigare har det funnits en statlig läromedelsgransk-

ning men numera väljer lärare främst efter att ha talat med kollegor. Diskussionen kring vilket 

läromedel är något som ofta avgörs under ämneskonferenser. Dock saknas det ofta rutin och 

tydliga kriterier kring vad ett bra läromedel i de olika ämnena är. Det finns en tydlig koppling 

mellan ett traditionellt arbetssätt och användning av läroböcker. Det har funnits perioder då 

lärarutbildningen ville att de blivande lärarna alltid skulle söka eget material på grund av kri-

tiken av det traditionella arbetssättet.  

Det andra sättet handlar om vad boken innehåller och vilket perspektiv den innehar (Ammert, 

2011, s. 35). Ända fram till 1940-talet så fanns det en tydlig svensk patriotism närvarande i 

läroböckerna, främst inom historia. Vissa händelser valdes ut och prioriterade vilket visade 

vägen till en stark folklig identitet. Under 1940-talet inleddes arbetet med den demokratiska 

fostran som än idag genomsyrar skolans styrdokument och därigenom läroböckerna. För att 

motverka de tidigare tendenserna så började läroböckerna minska de berättande avsnitten och 

snarare använda sig av strukturerade och beskrivande avsnitt. Hur tid har framställts har för-

ändrats avsevärt sedan början av 1900-talet då de nutida händelserna och värderingarna skrevs 

in i det förflutna medan mellan 1960-1990 agerade nuet som en utgångspunkt som var olika 

det förflutna. Sedan 1990-talet är det främst ett kronologiskt perspektiv som premieras med 

nuet som referens. Något som utmärker läroböckerna är den etnocentrism som genomsyrar 

innehållet och detta är något som både elever och lärare bör reflektera och diskutera kring.  

Den tredje funktionen handlar om vilket mottagande läroboken får (Ammert, 2011, s. 37). 

Hur tar eleverna emot de olika läroböckerna och hur ser eleverna på det innehåll och de per-

spektiv som presenteras i dem. Detta är något som är särskilt intressant ur ett pedagogiskt och 

didaktiskt perspektiv men som forskningsmässigt är svårt att mäta. Det är inte många som har 

forskat kring detta område då det är många faktorer som måste inkluderas och försvårar en 

jämförelse. Däremot har forskning kring hur eleverna förstår texten som läroböckerna inne-

håller varit ett populärt ämne. En av de konklusionerna som framgår är att de texter som är 
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väldigt förenklade inte blir lättare att förstå för de elever som har svårigheter med läsförstå-

else. Förenklingen gör att fakta som presenteras blir så komprimerad att den förlorar sitt värde 

genom att flera led försvinner och därmed försvåras läsningen.  

2.4 Genus i läroböcker 

Läroboksförfattare bör beakta och synliggöra den könsordning som statistik och forskning visar, men 

undvika att återskapa de områden och de maktrelationer som är definierade som kvantitativt ojämn-

ställda. (Berge, 2011, s. 163) 

Detta är Britt-Marie Berges sammanfattning av statens ambitioner om jämställdhet. Berge är 

en av forskarna som står bakom Skolverkets granskning av läroböcker på uppdrag av rege-

ringen 2005, I enlighet med skolans värdegrund?: en granskning av hur etnisk tillhörighet, 

funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker 

(2006). Docent Berge har tillsammans med adjunkt Göran Widding granskat aspekten kön 

och deras referensperson var professor Ulla Johansson, alla tre är verksamma vid Pedagogiska 

institutionen vid Umeå universitet. Rapporten är skriven utifrån läroplanen för grundskolan 

(Lpo94) och läroplanen för gymnasieskolan (Lpf94) men eftersom värdegrunden i sin helhet 

inte är förändrad så anser jag att rapporten finner sitt syfte i den här uppsatsen. ”Analysen har 

handlat om den symboliska framställningen av de fem aspekterna och de värderingar och fö-

reställningar som man kan finna i texterna samt hur dessa bidrar till att skapa och återskapa 

vissa föreställningar, fördomar, värderingar och attityder” (Skolverket, 2006, s. 14).  

För att ge ett sammanhang till analysen kommer här en sammanfattning av vad Berge och 

Widding kom fram till i deras analys i de olika ämnena biologi, historia, religionskunskap och 

samhällskunskap i både grundskolan och gymnasiet (Skolverket, 2006, s. 28-33). Läroböck-

erna som granskades inom ämnet biologi hade tydliga tendenser till att hänvisa till ”männi-

skan” snarare än till personens könstillhörighet.  När människan könsbestämdes var de oftast 

män och mannen blev på så vis normen medan kvinnan blev utelämnad. Läroböckerna i bio-

logi hade ett starkt ämnesfokus vilket innebar att reflektioner kring exempelvis könstillhörig-

het oftast inte var närvarande och att det könsneutrala språket skapade tomma luftslott. I äm-

net historia fanns det ett karaktäristiskt kännetecken vilket var den könsneutrala benämningen 

i olika sammanhang som exempelvis yrkeskategorier som sedan i nästa led alltid hänvisades 

till män genom att det var deras domän som berördes. Överdrivet våld kopplas ofta gärna till 

män genom historien. Kvinnor är till genomgående underrepresenterade i läroböckerna. 
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Ibland finns det faktarutor kring exempelvis kvinnors sysselsättning men det är sällan skrivet i 

huvudtexten eller finns med i de efterföljande frågorna.  

I religionskunskap har alla undersökta läroböcker kommentarer om kön, transpersoner saknas 

helt i materialet precis som i de övriga läroböckerna. Eftersom män har haft en dominerande 

roll inom religionen genom att skriva ner texter och inneha centrala positioner så är det man-

liga könet även här överrepresenterat. I religionskunskapsläroböckerna är kön mer synligt än 

de tidigare ämnena och agerar både ensamt och i huvudtext beroende på lärobok. I samhälls-

kunskap har alla läroböcker ett avsnitt som avhandlar kön, enbart i en lärobok finns transper-

soner inkluderade. Dessa avsnitt är oftast isolerade och män har en dominant roll även inom 

dessa läroböcker särskilt i avsnitt och internationell politik och politiska ideologier.  

Sammanfattningsvis kan tre punkter redovisas som genomgående i analysen. Transpersoner är 

helt osynliga i alla ämnen. Män är överrepresenterade. Det är enbart i vissa särskilda avsnitt, 

”isolerade öar”, som kön behandlas (Skolverket, 2006, s. 31). 

Vad är eftersträvansvärt enligt Berge och Widding: 

En föredömlig lärobok med avseende på kön är, enligt Berge och Widding, en lärobok som genomgå-

ende gestaltar och förmedlar jämställdhet mellan kvinnor, män och transpersoner. Den förebildliga lär-

oboken innehåller vidare genomgående inslag som aktivt och medvetet främjar kvinnors, mäns och 

transpersoners lika rättigheter och möjligheter, motverkar traditionella könsmönster samt uppmuntrar 

eleverna att pröva och utveckla sina förmågor och sina intressen oberoende av könstillhörighet. I be-

skrivningar och tolkningar finns både samhälls- och ämnesperspektiv närvarande, eftersom en kritisk 

diskussion till könsfrågan underlättas om ämnet relaterar till samhälleliga praktiker. Förebildliga läro-

böcker tillämpar också olika former av strategier i syfte att upprätta en relation till alla läsare, oavsett 

kön, i deras vardag för att därigenom öppna texten för dialog, kritisk granskning och värdering. (Skol-

verket, 2006, s. 32-33) 

För att vidareutveckla dessa tankar och grunda dem på mer forskning kommer här två konkre-

tiseringar till. Niklas Ammert (2011, s. 36) beskriver kortfattat att Anne Marie Berggrens 

forskningsresultat på kvinnors utrymme i läroböcker för gymnasiet i början av 1990-talet vi-

sar ett tydligt negativt resultat, enbart 3 % av texten handlar om kvinnor. Sture Långström och 

Ulf Viklund presenterar en liknande syn när de hävdar att ett vanligt fel i läroböcker är att de 

är skrivna ur ett manligt perspektiv och enbart visar mannens värld (Långström & Viklund, 

2006, s. 110-111). Den underrepresentationen av kvinnor i läroböcker påverkar självklart 
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skildringarna, exempelvis hävdar Långström att läroböcker i historia inte kan anses vara hel-

täckande när ett kön är exkluderat.  

2.5 Värdegrunden 

”Värdegrunden handlar ytterst om relationer mellan människor och hur vi behandlar 

varandra” (Skolverket, 2006, s. 6). I Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma äm-

nen för gymnasieskolan 2011 under kapitlet Skolans värdegrund och uppgifter återfinns grun-

derna vilket alla som arbetar inom skolans verksamhet ska följa och eftersträva. Värdegrun-

den är ett aktivt dokument som genomsyrar hela verksamheten. De axplock som finns nedan 

är direkt kopplade till jämställdhet och könstillhörighet.  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta 

och förmedla. (Skolverket, 2011, s. 5) 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsned-

sättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande be-

handling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser.   (Skolverket, 2011, s. 5) 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska upp-

muntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt. (Skolverket, 

2011, s. 6)  

Dessa citat skapar grunden som analysen vilar på. Skolans uppgift är inte enbart att förmedla 

kunskap utan skolan ska även förbereda eleverna för steget ut i verkligheten. De värderingar 

och åsikter som de möter i skolan tar de med sig. Efter avslutad skolgång så börjar de arbeta 

eller studera och skapar sina egna förutsättningar. Det viktigaste uppdraget skolan har är: ”att 

låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet ge-

nom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Skolverket, 2011, s. 5). 

2.6 Samhällskunskap 1a1 

För att kunna ge läsaren en rättvis analys av läroböckerna bör kursens centrala innehåll pre-

senteras.  

Centralt innehåll  

• Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Inter-
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nationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka poli-

tiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika 

system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala tekni-

kens möjligheter. Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om 

demokrati och politik. 

• De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och 

hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter. 

• Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet 

för civila i väpnade konflikter. 

• Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika 

roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, 

anställningsvillkor. 

• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångs-

punkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap 

och utanförskap. (Skolverket, 2011, s. 

• Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsu-

menträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekono-

min påverkas av samhällsekonomiska förändringar. 

• Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik. 

• Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga 

och muntliga, till exempel debatter och debattartiklar. (Skolverket, 2011, s. 144-

145) 

2.7 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är undersöka hur genus och kön framställs i tre läroböcker i gymnasie-

kursen Samhällskunskap 1a1. 

Hur presenteras, gestaltas och konstrueras genus och kön i tre läroböcker i kursen Samhälls-

kunskap 1a1 för gymnasiet? 
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3 Teori 

Under bakgrunden ovan har läroböckernas funktion och syfte beskrivits vilket visar på dess 

stora betydelse. Nedan kommer de genusvetenskapliga teorierna som ligger till grund för ana-

lysen att förklaras. De teorier som har valts ut innefattar delar av det omfattande arbete som 

dessa forskare har genomfört vilket innebär att en del aspekter inte finns med i uppsatsen. El-

vin-Nowak och Thomsson (2003) beskriver insiktsfullt i sin bok Att göra kön hur språket äger 

stora möjligheter att styra vår uppfattning om genus och kön vilket genomsyrar analysen.  

Språket är inte alltid gjort för de resonemang som vi vill föra. Vi säger ”man” och menar oss 

själva även om vi är kvinnor, vi säger ”kvinnor” i generella termer men menar en speciell 

grupp av kvinnor. Alla människor rör sig med ett språk som innesluter, utesluter och generali-

serar. Vi talar om kvinnligt och manligt och sätter det som ledord till andra saker, utan minsta 

belägg för att det vi med orden uppfinner verkligen existerar. (Elvin-Nowak & Thomsson, 

2003, s. 32)  

3.1 Genus och kön 

Judith Butler (2007) diskuterar i sin bok Genustrubbel skillnaden mellan kön och genus. De 

två begreppen har varit omdiskuterade och är det fortfarande i vissa kretsar. Särskiljandet 

mellan kön och genus gör att analysen kan fokusera på två skilda områden. Syftet med de två 

begreppen är att skilja biologi ifrån det sociala. Butler beskriver sin definition av kön nedan: 

Distinktionen mellan kön och genus tycks liksom själva könskategorin förutsätta att <kroppen> har ett 

slags allmän karaktär innan den har fått sin könsbeteckning. Denna <kropp> ter sig ofta som en passiv 

materia som genom en inristning betecknas av en kulturell instans vilken anses existera <utanför> krop-

pen. (Butler, 2007, s. 205) 

Beteckningen kön har sin grund i den fysiska kroppen. Butler skriver att kroppen ofta anses 

vara passiv och enbart bära de inristningar, bestämmelser, som den medför (Butler, 2007, 

s.205-208). De bestämmelserna är kulturellt betingade och skapas utanför kroppen. Elvin-

Nowak & Thomsson (2003, s. 122-124) menar att trots att skillnaden mellan kön har varit en 

hjärtefråga både inom filosofi och läkarvetenskap i årtusenden är det inte förrän under 1800-

talet som skillnaderna på allvar förankrades i kropparna. Tidigare hade skillnaderna varit 

odiskutabla genom att vara inrättade av Gud men i och med upplysningen så behövdes en ny 

förklaring, vilket innebar ”naturen”. Att det krävs en förklaring grundade sig i att kön är starkt 

sammankopplat med makt och en hierarkisk ordning. ”Vi `gör kön´ av biologin och biologin 
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används för att rättfärdiga normer i samhället som utesluter kvinnor och ursäktar män” (Elvin-

Nowak & Thomsson, 2003, s. 125). 

Butler väljer att beskriva genus på följande vis: 

Genus bör inte tolkas som en fast identitet eller utgångspunkt för olika ageranden; genus är snarare en 

bräcklig identitet som med tiden har upprättats i ett yttre rum genom en stiliserad upprepning av hand-

lingar. Genus uppstår som en effekt av kroppens stilisering och handlar alltså om att oupphörligen ge-

nom olika kroppsliga gester, rörelser och stilar skapa illusionen av ett varaktigt, genusbestämt jag. (But-

ler, 2007, s. 219-220)  

Precis som Butler resonerar Fanny Ambjörnsson (2004, s. 13) i sin avhandling I en klass för 

sig kring genus som något som ständig måste återskapas för att övertyga. Det är inte ett sta-

tiskt tillstånd utan en process. Processen står inte ensam utan agerar i den kontext som perso-

nen befinner sig inom. Att skapa en genusbestämd person är inte som att slöjda fram en per-

son i trä utan snarare forma i mjuk lera där den kan återskapa liknande rörelsemoment och 

stilar. Genus skapas varje dag, om och om igen vilket gör det till något som kan förändras.  

R.W Connell uttrycker det slagkraftigt: ”Genus existerar därför att biologin inte bestämmer 

det sociala” (Connell, 2008, s. 96).  

3.2 Genussystemet 

Kvinnor är kvinnliga och män är manliga sägs det, men vem kan tala om vad ett kvinnligt beteende är 

och vad ett manligt är, utan att ställa dem i kontrast till varandra? Vad är kvinnlighet och manlighet? 

(Elvin-Nowak & Thomsson, 2003, s. 32) 

Yvonne Hirdman beskriver ett genussystem som är ”en ordningsstruktur av kön” (Hirdman, 

2004, s. 116). Hon menar på att i definitionen av genus finns det system som bör problemati-

seras (Hirdman, 2004, s. 116-118).  Detta genussystem är grundläggande och innehar förut-

sättningar för andra system och ordningar i samhället. Anledningen till att det kan beskrivas 

som ett system är de två principerna/logikerna som det lutar sig på. Den första logiken är di-

kotomin som benämns i citat inledningsvis av Elvin-Nowak och Thomssons. Dikotomin mel-

lan manligt och kvinnligt innebär ett ”isärhållandets tabu” vilket betyder att manligt och 

kvinnligt inte bör blandas, de ställs i kontrast till varandra (Hirdman, 2004, s. 117). Detta vi-

sar sig på sin yttersta kant under nästa avsnitt om differensen. Den andra logiken är den som 

många tvingas hantera dagligen, hierarkin. Det är mannen som är människan och därigenom 

den som både är normen och sätter normen för vad som är normalt och allmängiltigt. Simone 
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de Beauvoir (2006) har genom sitt verk Det andra könet som utgavs första gången 1949 redan 

i titeln klargjort sin uppfattning. Hon vidareutvecklar det genom: 

Förhållandet mellan könen är inte som mellan två strömmar, mellan två poler. Mannen representerar 

samtidigt det positiva och det neutrala […] Kvinnan framträder som det negativa, så att varje bestäm-

ning tillskrivs henne som en begränsning, utan ömsesidighet. (Beauvoir, 2006, s. 25) 

3.3 Genuskontrakt  

Dessa ”kontrakt” föreställer vi oss, finns – osynliga – mellan den enskilda mannen och kvinnan, mellan 

män och kvinnor på det sociala planet och mellan ”mannen” och ”kvinnan. (Hirdman, 2004, s. 120) 

Genuskontraktet är inte ett jämlikt kontrakt utan ett kontrakt som den ena parten använder sig 

av för att definiera ”den avvikande” (Hirdman, 2004, s. 120-122). Genuskontraktet förs vidare 

från generation till generation och avvikelser ifrån normen straffar sig på olika vis genom ex-

empelvis avståndstagande.  Detta kontrakt påverkas av vilket samhälle parterna lever inom 

och under vilken tid. Det handlar om konkreta föreställningar av hur kvinnor och män ska 

agera gentemot varandra och var för sig. I arbetslivet kan det handla om vem som gör vad, 

inom sexualitet kan det grunda sig i vem som får agera förförare, i språket genom exempelvis 

olika tillåtna ordval och även i det yttre genom hur långt hår en man/kvinna får ha och vilka 

kläder som anses tillhöra de olika könen. Detta genuskontrakt skapar möjligheter att diskutera 

vad som är ”lämpligt” eller tillhör normen.  

Det stereotypa, idealtypiska kontrakt där Han har ansvaret, beskyddet, försörjningen på sin sida och 

Hon har födandet, uppfödandet, 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. (Hirdman, 2003, s. 88) 

3.4 Performativitet 

Kroppar är inte begripliga i sig utan kulturen skapar begripliga kroppar genom den heterosexuella ma-

tris som kräver en genusordning med två tydligt identifierbara kön/genus: ett kvinnligt/feminint och ett 

manligt/maskulint. Dessa två kön definieras som varandras motsatser och är hierarkiskt definierade ge-

nom en obligatorisk heterosexualitet. (Rosenberg, 2005, s. 10)  

Citatet är taget ifrån Tiina Rosenbergs tolkning av Butlers teorier kring den heterosexuella 

matrisen som kan kopplas till Hirdmans genuskontrakt (Rosenberg, 2005, s. 10-11). Butler 

syftar till att kön är performativa vilket betyder att de attribut som förknippas till manligt och 

kvinnligt är performativa, skapade av oss. ”Genus uppstår som en effekt av kroppens stilise-
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ring och handlar alltså om att oupphörligen genom olika kroppsliga gester, rörelser och stilar 

skapa illusionen av ett varaktigt, genusbestämt jag” (Butler, 2007, s. 219-220). Heteronorma-

tivitet styr hur vi tänker kring kön, genus och det socialt accepterade. Heteronormativitet in-

nebär ”de institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller hetero-

sexualiteten som något enhetligt, naturligt och omfattande” (Ambjörnsson, 2006, s. 52). But-

ler menar att den heterosexuella matrisen skapar en struktur kring manligt och kvinnligt. Ge-

nusattribut benämner Butler som de stereotypiseringar och kategoriseringar som tidigare 

nämnts och som formar konstruktionen av kön performativt. Detta performativa beteende 

skapar en norm som straffar de avvikande precis som de som inte följer genuskontraktet. Det 

skapar två motpoler snarare än individer, dessa kategoriseringar hindrar personer från att vara 

den som de vill och kan bli.  

3.5 Differensen 

Att normer ständigt måste söka sin mening och sitt existensberättigande i avvikelser, innebär att det inte 

existerar någon stabil och fast kärna av normalitet. Därför kommer också relationerna mellan norm och 

avvikelse att vara både instabila och sårbara. Detta ömsesidiga och ojämlika beroende innebär alltså att 

avvikelsen ständigt finns närvarande i vår kultur, oavsett om vi väljer att se den eller inte. (Ambjörns-

son, 2004, s. 23) 

Att följa genuskontraktet och agera enligt de genusattribut som det kön du tillhör agerar efter 

så följer du normen. Denna norm prövas ständigt och omprövas precis som det är beskrivit 

ovan att genus gör. ”Isärhållningens grunduttryck finns i arbetsdelningen mellan könen och i 

föreställningar om det manliga och det kvinnliga” (Hirdman, 2004, s. 118). Det finns flera 

olika sätt att uttrycka det uppenbara faktum att män genom historien fram till nutid har andra 

arbetsuppgifter än kvinnor och att dessa arbetsuppgifter är kopplade till högre positioner både 

i samhället och på arbetsplatsen. Beverley Skeggs uttrycker det på detta vis:  

Medan maskulinitet är mer gångbar och ger större vinster på arbetsmarknaden (män har till exempel 

fortfarande de flesta jobben på den primära arbetsmarknaden), är möjligheten att omsätta femininitet 

begränsade. Femininiteten ger bara begränsad tillgång till potentiella maktformer. (Skeggs, 2000, s. 24)  

Simone de Beauvoir uttrycker kroppens förutsättningar liknande: ”Han betraktar sin kropp 

som en direkt och normal förbindelse med världen som han tror sig uppfatta objektivt, medan 

han betraktar kvinnans kropp som tyngd av allt det som utmärker den; den blir ett hinder, ett 

fängelse” (Beauvoir, 2006, s. 25) Femininitet och den kvinnliga kroppen bär markörer som 

skapar vissa genusattribut som ger andra förutsättningar för kvinnan att ta plats i samhället.  
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3.6 Maskuliniteter 

Connell (2008, s. 69) beskriver i sitt omtalade verk Maskuliniteter att sann maskulinitet är 

bunden till den manliga kroppen. Det finns två tendenser till förklaringar, den första innebär 

att maskulinitet finns inom kroppen som en inneboende kraft och den andra att den uttrycks 

genom den manliga kroppen. Connell skriver att antingen så är det kroppen som är den hand-

lande och pådrivande aktören som exempelvis när män av naturen anses vara mer våldsamma 

och aggressiva eller ha en inre stark sexualdrift som ytterst kan leda till våldtäkt. Den andra 

benämningen är när kroppen sätter gränser för hur män ska handla vilket exempelvis påvisas 

genom att män inte är ”moderliga” och inte kan ta hand om spädbarn eller att homosexualitet 

anses vara onaturligt.  

Hegemonisk maskulinitet kan definieras som den konfiguration av genuspraktik som innehåller det för 

tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet. På så sätt garanteras (eller förmodas 

göra det) mäns dominanta position och kvinnors underordnade. (Connell, 2008, s. 101)  

Connell talar om den hegemoniska maskuliniteten som en ”allmänt accepterad strategi” (Con-

nell, 2008, s. 101). Det är den manlighet som är mest användbar och som de flesta män vill 

tillhöra. Det är den hegemoniska maskuliniteten som skapar makt och status och vidmakthål-

ler patriarkatet. Det är inte på det viset att alla män vill sitta på kungens tron eller ens efter-

sträva att sitta på kungens tron utan det handlar snarare om att erhålla makt på det viset som 

dagens samhälle tillåter. Idag så kan exempelvis entreprenören lyftas fram som en roll som 

många eftersträvar, välbetalt yrkesarbete har varit och är fortfarande en maktfaktor. Det finns 

många fler exempel och en del av dessa kommer att behandlas under analysen.  

3.7 Femininitet 

Skeggs (2000) har i sin bok Att bli respektabel genomför en longitudinell etnografiskt studie 

där hon undersökte hur arbetarkvinnor i ett samhälle i nordvästra England i början av 1990-

talet använde sig av respektabilitet för att skapa identitet utifrån klass och kön. De 83 kvin-

norna som Skeggs mötte gick en vårdutbildningen som skulle öka deras chanser till arbete och 

bättre levnadsförutsättningar. ”Omvandlingen av feminin plikt till yrkesmässig omvårdnad 

krävde inte […] någon stor investering, men erbjöd potentiellt större vinster än arbetslöshet” 

(Skeggs, 2000, s. 163). Dessa kvinnor använde sig av femininitet för att skapa värde och 

hejda förluster. Deras investerade femininitet grundade sig i ett av de främsta genusattributen, 

omtanke för andra människor. Tanken att kvinnan är kopplad till sin reproduktiva förmåga 
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och därigenom har ett större ansvar än männen för andra människors omvårdnad återfinns i 

dagens samhälle. Det är och har alltid varit en av de starkaste argumenten till att männen ska 

leda och kvinnan ska följa, kvinnan tar emot mannens spermier medan mannen aktivt ger sitt 

bidrag.   
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4 Metod 
4.1 Avgränsningar 

Avgränsningarna återfinns främst i urvalsprocessen där de tre läroböckerna valdes ut. Kursen 

som läroböckerna är kopplade till valdes på grund av att det är en kurs som alla gymnasieele-

ver möter under sin studietid. Samhällskunskap 1a1 är obligatorisk för yrkesförberedande 

programmen och utgör halva kursen av Samhällskunskap 1b. Samhällskunskap 2 är obligato-

risk läsning för alla högskoleförberedande program.  

Queer och transsexualitet har utelämnats i de genusvetenskapliga teorierna eftersom materi-

alet skulle bli för omfattande för denna uppsats. Klass och etnicitet kommer inte vara fokus 

under analysen men kommer att nämnas. För att kunna genomföra en fördjupning istället för 

att nå en bredare utgångspunkt där både klass, etnicitet och genus skulle ingå så valde jag att 

utgå ifrån ett fokus.  

4.2 Urval 

De utvalda läroböckerna är från tre väletablerade förlag som ger ut många av de läroböcker 

som används inom den svenska skolan. De är skrivna utifrån den nya läroplanen som kom 

2011 och är utgivna mellan åren 2009 till 2012. Läroböckerna har manliga författare vilket 

beror på att underlaget som fanns främst bestod av män. Böckerna valdes utifrån kriterierna 

att de enbart skulle inkludera Samhällskunskap 1a1 och att de inte skulle vara beroende av 

multimodala medel då det är den fysiska boken som kommer att undersökas. Syftet är att un-

dersöka hur genus och kön presenteras i de valda läroböckerna för att få en övergripande 

blick. 

4.3 Hermeneutisk analys 

Förståelse gäller således den mänskliga existensen, dess villkor och möjligheter, begripandet enskilda 

pusselbitar, vilka kan utnyttjas som delförklaringar av den mer omfattande bilden vi försöker förstå. De 

mest självklara orden i vår tillvaro – som t ex ”förståelse” – kan alltså vara svåra att begripa. Den verk-

samhet sådana ord står för är så allmänmänsklig och samtidigt vardaglig, att den blivit genomskinlig, d 

v s så självklar och oundgänglig att vi har svårt att se den. […] Den existentiella hermeneutiken eller 

”existensens hermeneutik” […] försöker göra dessa akter synliga för oss. (Ödman, 1994, s. 16-17) 

Den hermeneutiska läran som Per-Johan Ödman beskriver ovan kommer att agera som grund i 

denna kvalitativa analys. Ödman beskriver att för att se hela bilden måste vi se de enskilda 



 

18 

 

pusselbitarna och det är vad den här analysen strävar efter att göra. För att förstå den struktur 

som vi befinner oss inom bör vi gå ner på komponenter som påverkar våra uppfattningar och 

en av dessa komponenter är skolan där eleverna dagligen möter läromedel.  

Från början handlade hermeneutik om tolkning och förståelse av främst teologiska texter men 

har sedan utvecklats till att behandla ett flertal olika genrer (Bryman, 2002, s. 370-371). 

Grundtanken består av att analyser måste behandla upphovsmannens mening med texten. Det 

innebär att textens historiska och sociala kontext måste tas med i beräkningen. De läroböcker 

som inbegrips i denna analys är utgivna 2009 och 2012 vilket innebär att de bör inte vara 

långt ifrån varandra i varken den historiska eller sociala kontexten. De är skrivna till samma 

mottagare med samma bakomliggande dokument Läroplan, examensmål och gymnasiege-

mensamma ämnen för gymnasieskolan 2011. ”Genom att analysera texter studerar vi alltså en 

viktig aspekt av det som bygger upp människors föreställningar om samhället, som påverkar 

relationer mellan grupper och som bidrar till att skapa och upprätthålla vissa identiteter” 

(Boréus, 2011, s. 132). 

Nedan finns två exempel på hur frågeställningen i analyser som liknar den form som efter-

strävas i denna uppsats. Dessa två frågeställningar agerar som inspiration till den frågeställ-

ning som den egna analysen kommer att utgå ifrån.  

Berge har i sin text om jämställdhet och kön beskrivit hennes utgångspunkt för läromedels-

studier. Hon har använt sig av övergripande frågor om jämställdhet.  

• Blir kvinnor och män representerade i lika stor utsträckning? 

• Hur representeras kvinnor och män i texten? Gör de samma saker? Om ja; är de lika 

ofta representerade? Om nej; vilka grupper förknippas med vilka verksamheter? 

• Värderas kvinnors och mäns aktiviteter med samma respekt? Om nej, finns hierarkier 

mellan olika verksamheter? (Berge, 2011, s. 163) 

Följande frågor har forskarna som medverkat i I enlighet med skolans värdegrund använt sig 

av vid deras granskning som skrevs på uppdrag av Skolverket.  

1. Vad säger lärobokstexten/bilderna explicit om etnisk tillhörighet, funktionshinder, 

kön, religion/trosuppfattning eller sexuell läggning? Vilka kategorier/grupper present-

eras? När, var, hur och varför framträder dessa kategorier/grupper? I vilka samman-

hang eller i vilka sociala relationer framträder dessa kategorier/grupper? 
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2. Vilka meningar/innebörder lägger lärobokstexten/bilderna i relation till etnisk tillhö-

righet, funktionshinder, kön, religion/trosuppfattning eller sexuell läggning (i de kate-

gorier/grupper som framträder i läroboken?) Hur presenteras/gestaltas/konstrueras et-

nisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion/trosuppfattning och sexuell läggning? 

Hur framställs t.ex. kvinnor och män eller funktionshindrade i text och bild? Finns det 

exempel på stereotypier? Vilka? Finns det explicita uttryck för diskriminering, särbe-

handling, kränkning? Förekommer osynliggörande, uteslutning? Vilket fokus har tex-

ten (normalitet eller mångfald)? 

3. Finns det exempel på resonemang som försöker överskrida stereotypier etc. (”goda 

exempel”)? (Skolverket, 2006, s. 14)   

Den egna analysen kommer att utgå ifrån följande frågeställningar uppdelade enligt kön och 

genus vilket syftar till att särskilja det biologiska ifrån det sociala. Analysen är uppdelad i hu-

vudtext och bildtext för att klargöra var de olika personnamnen presenteras. Citat, faktarutor 

och uppgifter/frågor tillhör huvudtexten. Personnamnen kopplas antingen till en bild eller till 

en huvudtext men samma person kan nämnas på båda ställen. 

Kön:  

• Blir kvinnor och män representerade i lika stor utsträckning? 

• Hur många män och kvinnor presenteras i huvudtexten genom personnamn, både fik-

tiva och reella namn? 

• Hur många män och kvinnor presenteras i texten tillhörande illustrationerna eller bil-

derna genom personnamn, både fiktiva och reella namn  

• Hur många personnamn finns i registret av manligt och kvinnligt kön? 

Genus:  

• Vilka grupper/kategorier presenteras? Inom vilka grupper/kategorier finns de olika 

könen? Inkluderar yrken och poster. 

• I vilka sammanhang representeras män och kvinnor? 

• Vilka roller har de båda könen? 

• Finns det en hierarki mellan de olika könen genom frågorna ovan? 

• Följer kvinnorna och männen stereotyperna, maskulina och feminina roller? 
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• Finns det goda exempel? 

4.4 Bildanalys 

Över lag kan det nog påstås att systematisk vetenskaplig användning av visuell metodik handlar om att 

begripa bildens sociala roll och kontext och på vilket sätt bilder förmedlar och styrker social interaktion 

eller ingår i en social situation. Det handlar också om normer, konventioner, organisationer, hierarkier 

eller andra fenomen i samhället och om hur de påverkar bildanvändning och bildskapande. (Sverrisson, 

2011, s. 166) 

Sverrisson kopplar samman den visuella metodiken med det som är viktigt för analysen, de 

sociala rollerna och kontexten som ofta visar sig genom normer och konventioner. Eriksson 

och Göthlund ställer sig bakom Sverrissons tanke och utvecklar den genom att införa begrep-

pet visuell kommunikation för samma innebörd. ”Det betyder att vi ser visuella uttryck som 

bärare av sociala, politiska och kulturella betydelser – det vill säga att de bär med sig många 

kommunikativa dimensioner” (Eriksson & Göthlund, 2004, s. 20). De menar på att i och med 

att den tekniska utvecklingen har exploderat så har den visuella kulturens betydelse föränd-

rats. De använder visuell kultur för att förklara att vi omges av bilder och andra visuella teck-

en i vardagen men främst för att vi har en strävan att vilja göra allt synligt visuellt.   

4.5 Bilder i läroböcker 

Staffan Selander har i sitt klassiska verk Lärobokskunskap från 1988 beskrivit vilka bilder 

som finns i läroböcker och hur de förhåller sig till texten (Selander, 1988, s. 102-119). Han 

skiljer på bilder som ”illustrerar texten, bilder som lättar upp texten och bilder som delvis 

ersätter texten, går utöver denna och blir en självständig informationsbärare” (Selander, 

1988, s. 102). Bilder som ofta återfinns i läroböcker är bilder på personer, dramatiska händel-

ser, kartor, byggnader, transportmedel, vapen, kläder & andra vardagsföremål och arbete & 

produktion. Selander exemplifierar genom läroböcker i historia som tillhör samma samhällso-

rienterade block som läroböcker i samhällskunskap. Exempelvis kan bilder på personen hän-

visa till olika situationer och skeenden samtidigt som den kan personifiera särskild kunskap. 

Kartor kan vinklas och beskriva en värld utifrån olika värderingar. Vapen och transportmedel 

visar på vilka teknologiska framsteg som har gjorts och sätta texten i sin rätta kontext. Selan-

der menade på att bildernas syfte har förändrats över tid och att utvecklingen tyder på en ök-

ning av bilder överlag inom läroböcker och främst de bilder som används som komplement 

och/eller ersätter text.  
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4.6 Gender advertisements 1979 

Sverrisson beskriver Erving Goffmans klassiska exempel av genusanalys av reklambilder 

(Sverrisson, 2011, s. 170-172). Goffmans tillämpande den så kallade dramatiska metaforen 

vilket innebär: ”det går att se samhället som ett pågående drama och våra åtbörder, vår mimik 

och våra gester som ett slags skådespeleri: vi framför sociala roller” (Sverrisson, 2011, s. 170-

171). Detta kan kopplas till Butlers begrepp performativitet som är beskrivet under avsnittet 

om teorier. Goffman menade på att mycket av det sociala spelet inte är på riktigt utan ett be-

drägeri. I genusanalysen undersökte han vad det egentligen är som visas i reklambilder och 

vad de gör för vår uppfattning av genus. Han valde att dela in bilderna utifrån de kategorier 

han fann i följande ordning:  

• Kvinnor och mäns relativa storlek på bilderna. 

• Kvinnlig beröring (händer på bild). 

• Rangordnade funktioner (till exempel läkare och sjuksköterskor). 

• Familj (vuxna och barn, flickor och pojkar).  

• Ritualiserad underordning (till exempel horisontella kvinnor, leenden, huvuden på 

sned). 

• Tillåten frånvaro (inte bara rikta blicken mot kameran, titta ner, ut i fjärran och så vi-

dare). (Sverrisson, 2011, s. 170) 

Dessa kategorier är talande och de bilder som agerade emot dessa kategorier tydde på anting-

en humor eller en feminin mansroll. Goffman menar på att fotografier alltid är regisserade och 

den yttersta formen är reklambilder som uttrycker både konventioner och generaliseringar.  

Hur den målgrupp som vi vill tillhöra gestaltas och vad den representerar hör samman med 

vår identitet. Det handlar om hur vi presenterar oss själva inför andra. 

4.7 Illustrations- och bildanalys 

Bildanalysen kommer att inbegripa både bilder och illustrationer. Även bildanalysen är upp-

delad i kön och genus.  

Kön 

• Hur många illustrationer och bilder finns det med övervägande av kvinnor eller av 

män?  
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Regelverket för summeringen av bilderna och illustrationerna är att varje bild/illustration till-

sätts ett kön utifrån flest antal av personer med samma kön på bilden. Personerna som inklud-

eras är de som är framträdande vilket innebär att de som är otydliga på något vis inte räknas, 

exempelvis genom att stå bakom eller inte tydligt uppvisa vilket kön personen tillhör. Folk-

samlingar som inte har någon eller några framträdande individer inkluderas inte.  Om det är 

exakt lika många kvinnor som män på bilden räknas den inte. Det fysiska könet på bilderna 

och illustrationerna är självklart en tolkning gjord av författaren utifrån stereotypiska genus-

attribut.  

Genus: 

• Vilka grupper/kategorier presenteras? Inom vilka grupper/kategorier finns de olika 

könen? Inkluderar yrken, positioner, relationer. 

• I vilka sammanhang representeras män och kvinnor? 

• Vilka roller har de båda könen? 

• Vilket kön är subjekt/objekt i bilderna och illustrationerna?  

• Hur ser kroppsspråket ut? Finns det beröring? 

• Följer kvinnorna och männen stereotyperna, maskulina och feminina roller? 

• Finns det en hierarki mellan de olika könen genom frågorna ovan? 

• Finns det goda exempel som bryter emot mönstret/strukturen? 
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5 Resultat och analys 

Alla människor lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män är värden som skolan ska gestalta 

och förmedla i alla sina stadier. Det understryker läroplanernas inledande och övergripande mål som 

handlar om skolans värdegrund. (Berge, 2011, s. 157) 

Resultat och analys kommer att vara uppdelad i två delar, den första delen kommer att be-

handla kön och den andra kommer att behandla genus som de framställs i läroböckerna. Moti-

vering till uppdelningen är att särskilja den fysiska och det sociala könet. Den första delen 

kommer att bestå av en resultatuppräkning av de fysiska könskategorierna som finns i de olika 

läromedlens text, bilder, illustrationer och register. Den andra delen kommer att behandla hur 

genus framställs, hur kön representeras och vilka stereotyper och normer som finns genom ett 

urval av olika fenomen kopplade till de genusvetenskapliga teorierna. Denna del är till sin ka-

raktär både att betrakta som analys då den använder teorier och forskning för att kunna analy-

sera böckerna. Precis som Kristina Boréus (2011, s. 148) skriver i sin text om Texter i vardag 

och samhälle så handlar det om att besvara en viss forskningsfråga vilket innebär att det är 

tillåtet att kombinera flera analystekniker vilket de olika delarna i uppsatsens resultat och ana-

lys syftar att göra. Bryman utvecklar samma tankegång genom att koppla det till vald metod. 

”Det kritiska hermeneutiska synsättet kan därmed bygga på de tillvägagångssätt som ingår i 

en kvalitativ innehållsanalys och kan dessutom förena dessa med mer formella angreppssätt 

när det gäller texter, till exempel semiotik” (Bryman, 2002, s. 371).  

5.1 Samspel: samhällskunskap, A       

Författare: Johan Eriksson 

Bildredaktion: Soya 

Illustrationer: John Clemente 

Förlag: Bonnier utbildning 

Utgiven: 2009-04  

Sidomfattning: 157 

Webbstöd: Nej 
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5.1.1 Presentation 

Samspel Samhällskunskap A är ett heltäckande och engagerande läromedel för A-kursen i samhällskun-

skap för gymnasieskolans samtliga program. Fokus har särskilt lagts på att underlätta undervisningen 

för yrkesprogrammen och lärlingsprogrammet. (Eriksson, 2009, baksidetext) 

Boken är indelad i fyra delar; Samhälle behöver gemenskap, Sant eller falskt, Vem bestämmer 

och Så styrs Sverige. Dessa delar är indelade i 3-5 avsnitt. I varje avsnitt ingår flera rubriker 

som består av en grund, en fördjupning och en analys. Det finns en frågeruta kopplad till varje 

avdelning. Dessa frågor är direkt kopplade till texten och behandlar olika förmågor beroende 

på vilken avdelning den är kopplad till, grund, fördjupning eller analys. Boken är rikligt illu-

strerad både av foton och illustrationer. Den använder sig av citat av kända personer till 

många av avsnitten. Faktarutor och statistik är något som återfinns i alla fyra delar. Det finns 

ett tydligt pedagogiskt upplägg som skapar en helhet trots skilda ämnen. Den utmärker sig 

genom att använda sig av ett enkelt språk med få avancerade begrepp. Läroboken gavs ut re-

dan 2009, därav titeln, men är anpassad till kursen Samhällskunskap 1a1.  

5.1.2 Kön 

1. Samhälle behöver gemenskap 

Den första delen består av Spelplanen, Rättigheter, Pengarna & livet, Arbete och Brott & 

straff. 

Namn i huvudtext   Man    Kvinna 
Kända     Aristoteles   - 
     Kung Gustav Vasa  

Niccolò Machiavelli  
Gerald Brennan  
Göran Persson  

Okända    Hampus   Dilsa 
     Viktor    Sandra 
     Edward   Erika 
         Josse 
Text till bild/illustration  Man    Kvinna 
Kända     Gutenberg   Maud Olofsson 
     Henry Ford   Aung San Suu Kyi 
     Urban Bäckström 
     Marcus Wallenberg 

Alex Schulman 
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     Filip Hammar 
     Fredrik Wikingsson  

Jan Björklund  
Jonas Bonnier  
Stefan Ingves  
Anders Wejryd  
Robert Mugabe  
Mahatma Gandhi  
Martin Luther King  
Nelson Mandela  
Barack Obama 

Okända   David   -  
Illustrationer   Man    Kvinna 
   4    0 
Bilder   Man    Kvinna 
   24    12 

  

2. Sant eller falskt  

Den andra delen består av Informationssamhället, Mediernas påverkan och IT.  

Namn i huvudtext   Man    Kvinna 
Kända     Mark Crispin Miller  Eva Bengtsson 
     Elvis Presley   Birgitta Bengtsson 
     Torgeir Anundsen  Lisa Svensson 
     Anders Nilsson  Sofia Hjulström 
     Pudas 
     Erlend Ek 
     Anders Qvarne     
Okända    Josef    Lisa 
Text till bild/illustration  Man    Kvinna 
Kända     -    Britney Spears  
Okända   -    -  
Illustrationer   Man    Kvinna 
   3    1 
Bilder   Man    Kvinna 
   16    4 

 

3. Vem bestämmer 
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Den tredje delen består av demokrati, diktatur, ideologi, partier och politik & ekonomi. 

Namn i huvudtext   Man    Kvinna 
Kända     Platon    Marta Lagos 

Adolf Hitler   Parisa Molagholi 
Mao Zedong 
Stalin 
Otto Ludwig 
Hwang Jang Yop 
Zarko Petan      

Okända    Carl    Julia 
Text till bild/illustration  Man    Kvinna 
Kända     Winston Churchill  - 
     John F Kennedy 
     Seyyed Ali Hossein Khamenei 
     Kim Jong II 
     Francisco Franco 
   Stalin 
   Mao 
   Mussolini 
   Hitler 
   Karl Marx 
   John Stuart Mill 
   Adam Smith 
Okända   -    -  
Illustrationer   Man    Kvinna 
   2    1 
Bilder   Man    Kvinna 
   22    9 

 

4. Så styrs Sverige 

Den fjärde och sista delen består av Kommun & landsting, Riksdag & regering, Europeiska 

unionen och Förenta nationerna.  

Namn i huvudtext   Man    Kvinna 
Kända   -    Josephine Bladh 
        Kronprinsessan Victoria 
 
Okända    -    -  
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Text till bild/illustration  Man    Kvinna 
Kända     Jens Holm   - 
     Olle Schmidt 
     Dag Hammarskjöld 
Okända   Robin    Ayan   
Illustrationer   Man    Kvinna 
   3    1 
Bilder   Man    Kvinna 
   14    7 

  

Register 

Allmänt register   Man    Kvinna 
Dag Hammarskjöld   - 
Karl Marx  
John Stuart Mill  
Adam Smith  
Gustav Vasa.   

 Sammanlagt 

Namn i huvudtext  Man  Kvinna 

Kända    19  8 

Okända   5  6 

Text till bild/illustration Man  Kvinna 

Kända    32  3 

Okända  1  1 

Illustrationer  Man  Kvinna 

  12  3 

Bilder  Man  Kvinna 

  76  32 

Register - allmänt  Man  Kvinna 

  5  0 
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5.1.3 Genus 

I Samspel finns det inget beskrivande eller förklarande avsnitt kring kön eller genus. Det 

textavsnitt som behandlar kön handlar om feminism. Under rubriken Ideologier i en ny tid, 

vilket är ett fördjupande avsnitt, beskrivs feminism som följande: 

Feminism menar att det råder stora orättvisor mellan män och kvinnor: Män är i allmänhet överordnade 

kvinnor i samhället, mest på grund av sitt kön. Män har oftare chefsjobb och de tjänar bättre, även när 

de utför samma jobb som kvinnor. Kvinnor får ta stort ansvar för hemarbetet, vilket har låg status och 

inte gör någon rik. Traditionellt manliga egenskaper och verksamheter värderas ofta högre än kvinnliga, 

vilket gör att mannen framstår som en norm för hur människan bör vara. Allt detta är orättvisor som 

måste åtgärdas, enligt feministerna. (Eriksson, 2009, s. 96) 

Texten samsas med tre andra ideologier: Ekologism, Religiösa ideologier och Nationalism. 

Skillnaden i textens innehåll gentemot de andra ideologierna är att deras ursprung och bety-

delse beskrivs medan feminism står ensamt med enbart påståenden. Textens innehåll beskri-

ver genuskontraktet till punkt och pricka, dikotomin och hierarkin. Dikotomin innebär även i 

detta fall att feminism särskiljs, en ideologi som avviker gentemot normen. Att män överord-

nas kvinnor ”mest” genom sitt kön, vilket det första påståendet hävdar, är både att förenkla 

och ifrågasätta det genussystem samhället vilar på. Jämlikhet som begrepp nämns under be-

skrivningen av Vänsterpolitik där de svenska riksdagspartierna förklaras men försvinner se-

dan ur agendan. 

Utmärkande för Samspel är att boken använder sig av fristående citat vid ett flertal tillfällen 

med syftet att fördjupa förståelsen av ett ämne. Sammanlagt finns det 11 fristående citat, 

varav enbart ett är framfört av en kvinna. Det finns ett flertal historiskt kända manliga namn 

men även en del nutida namn. Det kvinnliga namnet som inkluderas är Josephine Bladh, för-

bundsordförande för Sveriges Elevråd under rubriken Makten över skolan. En förklaring till 

det överflöd av manliga citat kan förklaras genom att många av dem har en historisk anknyt-

ning. Däremot kan det diskuteras varför inte fler av de nutida exemplen är kvinnliga. Diffe-

rensen blir tydlig genom urvalet och skapar en presentation av den hegemoniska maskulinite-

ten. 

Genom hela läroboken Samspel finns det tydliga tendenser att bilder och illustrationer presen-

terar mannen som ett subjekt och kvinnan som ett objekt. Mannen styr handlingen och är en 

aktiv part medan kvinnan är passiv både genom sitt kroppsspråk och/eller genom att inte 
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agera och ta plats. Detta är enligt den heterosexuella matrisen typiskt och föder genuskontrak-

tets syfte. Ett exempel på detta är två exempelbilder under avsnittet Illa behandlad där man-

nens bild dels får större utrymme och visar en aktiv man med öppen handflatan i fokus, vilket 

syftar till en stoppmarkering. Den kvinnliga bilden på samma uppslag visar en suddig kvinna 

som passivt stirrar ut i oändligheten. Mannen agerar norm enligt genussystemets hierarki, vil-

ket inte enbart överflödet av manliga bilder/illustrationer och personnamn visar utan även 

vilka bilder som räknas som manliga och vad motivet föreställer. En typisk bild där mannen 

presenteras som norm är när det ekonomiska kretsloppet redogörs för på en helsida i form av 

en illustration. Illustrationen består av en man som står i mitten och samhällets olika instanser 

existerar runtomkring honom.  

Den stereotypa bild av kvinnan som framgår i boken är en kvinna i svårigheter, ofta ekono-

miska svårigheter. Erika, exempelnamn, är fast i skuldfällan. Birgitta Bengtsson förlorar sitt 

politiska anseende genom att köpa en sommarstuga av en medlem i ett MC-gäng. Britney 

Spears framträder på en bild på väg till en rättegång. Britney Spears är ett personifierat objekt 

genom att ha blivit fråntagen makten över sig själv. Dessa genusattribut syftar på att kvinnan 

är den svagare parten genom att äga rollen som objekt. Mannen har andra svårigheter. Hans 

maskulinitet tenderar att försvåra hans liv genom att exempelvis vara det kön som står för 80 

% av de personer som blir misstänkta för brott. 

Män har en större benägenhet att lösa konflikter med våld eller annat aggressivt beteende. Det beror 

delvis på att män har en högre halt av könshormonet testosteron och en större muskelmassa än kvinnor. 

Men lika minst viktigt är hur vi lär oss att hantera konflikter och hur könsrollerna i samhället ser ut. 

Vårt samhälle är fortfarande präglat av en bild där mannen ska vara stark, handlingskraftig och inte tala 

så mycket om känslor och relationer. (Eriksson, 2009, s. 45) 

Den manliga performativiteten tas upp till diskussion i avslutningen på detta citat. Tyvärr fal-

lerar dess innebörd genom det tidigare uttalandet om testosteron och muskelmassan som hän-

visar till att den maskulina kroppen behöver utlopp och har lättare att ta till våld. Män ser, en-

ligt läroboken, mer på porr och våldsfilmer och anser själva att de inte blir påverkade av detta 

på samma sätt som kvinnor. Hur kan detta komma sig? Dikotomin mellan man och kvinna, 

mannen kan hantera sådant som kvinnor inte klarar av. Bilderna talar även dem sitt tydliga 

språk, ett exempel är en helsidebild av fyra manliga poliser som håller fast en misstänkt man 

med bar överkropp. Connell (2008) talar om den hegemoniska maskuliniteten som en efter-

strävansvärd roll som innehar makt liknade poliserna på bilden. Maskulinitet enligt Connell 
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bygger till stora delar på den maskulina kroppen och styrkan som den äger. Han menar på att 

den manliga kroppen både återfinns som ett fysiskt uttalande men även som det benämns 

ovan som en motivator bakom mannens sexuella drifter och våldsbenägenhet. Mannens age-

rande i samband till pengar representerar något helt annorlunda än kvinnans ekonomiska svå-

righeter. Ett exempel är en helsidebild som inleder avsnittet Pengar och livet som visar en 

man med ett stort leende som avslappnat kastar upp ett knippe nycklar i luften.  

Det finns två konstellationer som kommer att beskrivas nedan för att exemplifiera två typiska 

förhållanden mellan könen i bilder och illustrationer. Dessa förhållanden tyder på genuskon-

traktets ansats att uppvisa hur män och kvinnor ska agera både tillsammans och var för sig. 

Den första konstellationen består av fyra bilder på personer som kämpat för mänskliga rättig-

heter. De är: Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela och Aung San Suu Kyi. 

På bilderna så är männen aktiva, de håller tal och hälsar på massorna medan Aung San Suu 

Kyi sitter på en veranda och läser en bok. Detta skapar olika förutsättningar för hur deras in-

satser betraktas. I bildtexten får männen mer utrymme än den kvinnliga rättskämpen. Den 

andra konstellationen handlar om män och kvinnor i maktpositioner. Det finns nio bilder med 

sammanlagt nio män och en kvinna representerad. Alla bilder är ifrån samtiden. Under dessa 

bilder finns ett cirkeldiagram över en undersökning som behandlar vilken branschtillhörighet 

Sveriges mäktigaste personer innehar. Texten till cirkeldiagrammet redogör att kvinnor står 

för 33 % och män 77 % av de utvalda. Detta innebär att av de tio personerna som exemplifie-

rar detta diagram borde tre av dem vara kvinnor.  

De goda exemplen som återfinns i Samspel är exempelvis Parisa Molagholi som är ”Sveriges 

första valda ´direktdemokrat`” som representerar föreningen Demoex i Vallentuna kommun-

fullmäktige. (Eriksson, 2009, s. 106). På samma uppslag finns en bild på en ung kvinna som 

representerar föreningen planka.nu. Hon står framför en tunnelbanespärr och bär stereotypiskt 

manliga kläder. Dessa goda exempel visar dock att dessa kvinnor inte står för normen utan för 

utbrytningar, det som särskiljer dem från normen. Under rubriken Så styrs kommunen finns 

15 mindre bilder som representerar uppgifter och verksamheter som återfinns inom kommu-

ner. Dessa bilder visar på goda exempel då det är tjejer som utövar en bollsport, en kvinna 

som studerar på ett bibliotek och en man som arbetar inom äldrevården. Ekonomen Marta La-

gos är ett namn som även hon får tillhöra de goda exemplen genom att presentera fakta kring 

Latinamerikas politiska förhållanden.  
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5.2 Arena 50 p. Samhällskunskap för gymnasiet.      
  

Författare: Lars- Olof Karlsson  

Bildredaktör: Ingrid Westman 

Illustratör: Anders Ottosson 

Förlag: Gleerups  

Utgiven: 2012-08  

Sidomfattning: 167 

Webbstöd: Ja 

 

5.2.1 Presentation 

Boken presenterar de grundläggande begreppen på ett tydligt och strukturerat sätt samtidigt som den in-

bjuder till diskussion och reflektion över hur samhället är uppbyggt. (Karlsson, 2012, baksidetext) 

Boken är indelad i åtta kapitel: Demokrati och massmedia, Statsskicket och partierna, Europe-

iska unionen, Internationell politik, Individen i samhället, Välfärden och vardagen, Arbets-

marknaden och Metod & källor. Utmärkande för boken är dess stora textmassa som tar upp 

många begrepp och definitioner. I slutet av varje kapitel finns en sammanfattning och tillhö-

rande uppgifter. Kapitlen är korta i sidomfång men har ett stort textinnehåll. Det finns dis-

kussionsfrågor och påståenden i huvudtexten. Ett citat inleder varje kapitel men de saknar 

källa. Boken är skicklig på att koppla de åtta kapitlen till en helhet främst genom användandet 

av världskartor som är ett återkommande fenomen. Illustrationer med människor är ovanliga 

och återfinns enbart genom två seriestrippar, en teckning och en målning. Koppling till aktu-

ella skeenden och personer är stark, exempelvis genom att presentera de nuvarande riksdags-

partiernas partiledare. 

5.2.2 Kön 

1. Demokrati och massmedia 
 

Namn i huvudtext   Man    Kvinna 
Kända     John Locke   Rosa Parks 
     Charles-Louis Montesquieu Den engelska drottningen 
     Mahatma Gandhi 
     Julian Assange 
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     Martin Luther King 
     Henry David Thoreau 
     Gene Sharp 
Okända    Jacob    - 
Text till bild/illustration  Man    Kvinna 
Kända     Muammar Kaddafi  Rosa Parks 

Kung Carl XVI Gustaf Aung San Suu Kyi 
     Kung Abdullah  Eva Remaeus 
     Vladimir Putin 
     Barack Obama 
     David Cameron 
     Magnus Härenstam 
     Brasse Brännström 
Okända   -    -      
Illustrationer   Man    Kvinna 
   0    0 
Bilder   Man    Kvinna 
   8    3 

 

2. Statsskicket och partierna 

Namn i huvudtext   Man    Kvinna 
Kända     Olof Palme   Annie Lööf 
     Fredrik Reinfledt  Gudrun Schyman 
     Jan Björklund   Åsa Romson 
     Göran Hägglund 
     Marx 
     Stefan Löfven 
     Jonas Sjöstedt 
     Gustav Fridolin 
     Jimmie Åkesson 
Okända    -    - 
 
Text till bild/illustration  Man    Kvinna 
Kända     Prins Daniel  Kronprinsessan Victoria 
     Göran Hägglund  Annie Lööf 
     Jan Björklund   Elisabeth Nilsson 
     Fredrik Reinfeldt 
     Anders Borg 
Okända   -    -    
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Illustrationer   Man    Kvinna 
   0    0 
Bilder   Man    Kvinna 
   11    4 

 

3. Europeiska unionen 

Namn i huvudtext   Man    Kvinna 
Kända     Robert Schuman  Catherine Ashton 
     Konrad Adenauer  Cecilia Malmström 
     Michail Gorbatjov 
     José Manuel Barroso 
     Herman Van Rompuy      
Okända    -    - 
Text till bild/illustration  Man    Kvinna 
Kända     Ludwig Van Beethoven Cecilia Malmström 
Okända   -    -    
Illustrationer   Man    Kvinna 
   0    0 
Bilder   Man    Kvinna 
   4    2 

 

4. Internationell politik 

Namn i huvudtext   Man    Kvinna 
Kända     Rafik Hairi   - 
     Francis Fukuyama 
     Samuel P. Huntington     
Okända    -    - 
Text till bild/illustration  Man    Kvinna 
Kända     Hu Jintao   Angela Merkel 
     Påven Benedictus XVI 
     Ban Ki-Moon 
     Barack Obama 
     David Cameron 
     Dmitry Medvedev 
     Herman Van Rompuy 
     José Manuel Barroso 
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     Yoshihiko Noda 
     Mario Monti 
     Stephen Harper 

Francois Hollande 
Okända    -    -    
Illustrationer   Man    Kvinna 
   1    0 
 
Bilder   Man    Kvinna 
   9    1 
 

5. Individen i samhället 

Namn i huvudtext   Man    Kvinna 
Kända     -    -    
Okända    -    -    
Text till bild/illustration  Man    Kvinna 
Kända     Olof Mellberg   Julia Gillard 
     Erik Gustafsson 
     Pelle Gustafsson 
     Robert Nyberg 
     Storm P.   
Okända   -    -    
Illustrationer   Man    Kvinna 
   0    0 
Bilder   Man    Kvinna 
   6    1 

 

6. Välfärden och vardagen 

Namn i huvudtext   Man    Kvinna 
Kända     John Rawls   - 
     Robert Nozick       
Okända    Herr Andersson  -    
Text till bild/illustration  Man    Kvinna 
Kända     Mikael Andersson  Spara 
         Slösa 
         Birgitta Lilliehöök  
Okända   -    -    
Illustrationer   Man    Kvinna 
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   0    1 
Bilder   Man    Kvinna 
   3    5 

 

7. Arbetsmarknaden 

Namn i huvudtext   Man    Kvinna 
Kända     Ingvar Kamprad  - 
     Bill Gates 
     Dick Fosbury     
Okända    -    - 
Text till bild/illustration  Man    Kvinna 
Kända     Dick Fosbury   - 
Okända   -    -    
Illustrationer   Man    Kvinna 
   0    0 
Bilder   Man    Kvinna 
   4    2 
 

8. Metod och källor 

Namn i huvudtext   Man    Kvinna 
Kända     Adolf Hitler   -    
Okända    -    - 
Text till bild/illustration  Man    Kvinna 
Kända     Adolf Hitler   - 
Okända   -    -    
Illustrationer   Man    Kvinna 
   0    0 
Bilder   Man    Kvinna 
   0    0 
 

Register 

Allmänt register   Man    Kvinna 
     Julian Assange Kronprinsessan Victoria 
     Jan Björklund   Annie Lööf 
     Carl XVI Gustaf  Åsa Romson 
     Gustav Fridolin 
     Göran Hägglund 
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     John Locke 
     Stefan Löfven 
     Charles-Louis Montesquieu 

Barack Obama 
Prins Daniel 
Vladimir Putin 
John Rawls 
Fredrik Reinfeldt 
Jonas Sjöstedt 
Jimmie Åkesson 

 Sammanlagt 

Namn i huvudtext  Man  Kvinna 

Kända    30  7 

Okända   2  0 

Text till bild/illustration Man  Kvinna 

Kända    34  12 

Okända  0  0 

Illustrationer  Man  Kvinna 

  1  1 

Bilder  Man  Kvinna 

  45  18 

Register - allmänt  Man  Kvinna 

  15  3 

5.2.3 Genus 

Under rubriken Norm och kategori återfinns en text om kön. Under den första delen av texten 

exemplifieras maktordning ”Om man t.ex. talar om att det finns en könsmaktsordning menar 

man att män har mer makt och inflytande än kvinnor eller att män har makt över kvinnor” 

(Karlsson, 2012, s. 97). Maktordning tillsammans med stereotyper ligger till grund för den 

förklaring av kön som beskrivs. Kortfattat beskrivs den historiska utvecklingen genom att be-

skriva de olika rollerna könen har agerat inom, hemmet som kvinnans värld och mannen som 

den dominerande i alla aspekter av samhällslivet. Detta beskriver författaren var ett ”tydligt 

patriarkat, dvs. ett samhälle där män har makt över kvinnor, där män kontrollerar kvinnor” 
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(Karlsson, 2012, s. 100). Detta har, enligt läroboken, de senaste hundra åren förändrats. Vi 

lever numera i ett samhälle där kvinnor får ta plats vilket beskrivs genom flera exempel, vilket 

innebär att det inte är ett patriarkat. Detta är enligt genusvetenskapliga teorier felaktigt då de 

senaste hundra årens utveckling har främjat kvinnor men inte säkerställt ett jämställt samhälle 

(Hirdman, 2004, s.123-125). Författaren plockar avslutningsvis upp ett flertal företeelser som 

innebär att ett jämställt förhållanden mellan könen inte är tillgängligt, dessa är: prostitution, 

sexuellt våld och annan misshandel mot kvinnor. Detta är att skuldbelägga individer istället 

för att se strukturer och att upprätthålla bilden av maskulinitet. 

I nästa textavsnitt under samma rubrik övergår författaren till att beskriva vad som är skillna-

den mellan kvinnor och män? Först beskrivs de biologiska skillnaderna som uppenbara och 

självklara, ”Man är ju antingen man eller kvinna” (Karlsson, 2012, s. 100). Undantagsvis de 

som föds med oklar biologisk könstillhörighet. Senare beskrivs det att det finns de som anser 

att skillnader mellan könen är sociala. ”Skillnaderna är alltså inte en effekt av naturen utan av 

kulturen” (Karlsson, 2012, s. 100). Detta avsnitt lämnar mycket att diskutera utan att direkt ge 

läsaren några verktyg. Utan mer fakta och begrepp finns det risk att diskussionerna präglas av 

stereotypisk performativitet. De frågor som finns i texten är givande inklusive den diskuss-

ionsfråga som finns i slutet av kapitlet men texten i sig ger inte eleverna medel att möta en 

utvecklad tankegång.  

Efterföljande avsnitt handlar om Maktordning, diskriminering och segregering. Maktordning-

en fastställs genom att skapa två led med en överordnad funktion (normen), mannen, och en 

underordnad, kvinnan. De underordnade grupperna kan drabbas av diskriminering vilket utgör 

nästa del, detta ordval är olyckligt. Att bli drabbad av något är inte detsamma som att bli ut-

satt. Kvotering diskuteras vilket är den del som är starkast kopplad till kön. Kvotering är en 

omdiskuterad fråga där dikotomin tyvärr främjas av båda läger.  

Statistik som är särskiljande för könen är inte vanligt förekommande i denna lärobok. Det 

främsta exemplet är en tabell över Genomsnittlig månadslön efter utbildning och kön. Skill-

nader är omfattande på alla utbildningsnivåer. Det som är oroväckande är att ingen diskussion 

inleds och inte heller ges det någon förklaring till detta hur detta kommer sig. Skillnaderna 

som presenteras i samband med löneskillnader är mellan olika yrken utifrån arbetsmiljö, ut-

bildningens längd och ansvar. De individuella löneskillnaderna förklaras genom kompetens, 

ålder, höga vinster och offentlig sektor eller näringslivet. Ingen av dessa beskrivningar förkla-
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rar vilka yrken som främst män eller kvinnor arbetar inom och hur det påverkar löneskillna-

derna, differensen mellan dem är omfattande och styrs av konservativa stereotypiseringar. 

Ansvar anses vara en utgångspunkt för högre lön men i detta inkluderas inte alla kvinnor som 

arbetar inom omsorgen och vården. Under nästa uppslag står det att två problem har uppmärk-

sammats mycket på svensk arbetsmarknad och en av dem är ”Kvinnors lägre lön och svårig-

het att göra karriär” (Karlsson, 2012, s. 146). Vilket är det enda tillfället som det nämns.  

I denna lärobok agerar mannen som norm, genussystemets hierarki, exempelvis genom helsi-

debilden av en man som vilar mot en manlig staty på Götaplatsen i Göteborg vilket introduce-

rar kapitlet Individen i samhället. Feminitet representeras genom en bild på en helsida som 

introducerar kapitlet om Arbetsmarknaden. Bilden visar två passiva kvinnliga modeller som 

blir stajlade. Även i denna lärobok får kvinnor stå för den största delen av bilderna som kan 

kopplas till spenderande av pengar. Maskulinitet representeras genom inslag av sport, musik 

men främst genom makt. Dikotomin mellan könen är omfattande. Den Europeiska unionen 

består av män i kavaj enligt den bild som inleder kapitlet om den europeiska organisationen. 

Påven Benedictus XVI, FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon och ledarna för G8-länderna 

får representera makten internationellt. Av dessa är enbart en kvinnlig, Angela Merkel, som 

på bilden i Barack Obamas fritidshus utmärker sig genom att bära en rosa dräkt som kontrast 

till de mörka kostymerna som annars övermannar bilden. Den hegemoniska maskuliniteten 

representeras i denna lärobok av entreprenören. Under avsnittet om innovationer och entre-

prenörer nämns enbart män. De exempel som hittas är Ingvar Kamprad, Bill Gates och Dick 

Fosbury. Entreprenören höjs till skyarna och anses både ha makt och utvecklingen på sin sida. 

Detta är en eftersträvansvärd roll som föder patriarkatet med mannen som skaparen (Connell, 

2008, s. 101). 

Ett gott exempel i Arena är bilden på två kvinnor som gifter sig under avsnittet om äktenskap. 

Detta är ett bra sätt att bryta emot heteronormativiteten. Tyvärr så finns det inga liknande ten-

denser i familjekonstellationerna som är återkommande i läroboken. En annan bild som bryter 

mot normen är en bild på fem kvinnliga soldater framför sin ledare i Nordkorea. En bild som 

utmanar könsrollerna är en bild på hijras som är män i Pakistan och Indien som ”klär sig och 

uppför sig som kvinnor” och nyligen fått igenom att de får tillhöra ett tredje kön på id-kort, 

varken man eller kvinna (Karlsson, 2012, s. 101). Det finns även en bild på en kvinna som 

arbetar framför en dator på Ericsson, vilket är en sällsynt företeelse i läroböckerna. 
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5.3 Samhällskunskap. 1a1.       

Författare: Daniel West 

Bildredaktör: Erica Högsborn 

Illustratör: saknas 

Förlag: Liber 

Utgiven: 2012-01  

Sidomfattning: 240 

Webbstöd: Nej 

 

5.3.1 Presentation 

Det innebär att ämnesplanernas betoning på ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt får en fram-

skjuten plats, liksom frågor som rör makt, demokrati, mänskliga rättigheter och jämlikhet. […] Frågor 

som syftar till reflektion och ställningstagande ligger i anslutning till den löpande texten. (West, 2012, 

baksidetext) 

Samhällskunskap 1a1 består sammanlagt av 16 kapitel av olika omfattning. De första kapitlen 

agerar liknande ämnet Livskunskap där diskussioner kring identitet, levnadsval och grupptill-

hörighet ventileras. Det finns fortlöpande frågor på varje uppslag, många av dem är inte fak-

tabaserade består av diskussionsfrågor eller ställningstaganden. Boken har många faktarutor 

men få personnamn och bilder på kända individer. Texten är mottagaranpassad till sin form, 

vilket innebär ett friare språk som inte upplevs faktatyngt. Exemplen som finns är väl anpas-

sade till sin tilltänkta publik och läroboken behandlar känsliga ämnen. Resultatuppräkningen 

av kön är på grund av bokens många kapitel grupperad i sju områden. 

5.3.2 Kön 

Om att påverka och att påverkas & Kunskap och okunskap & 

Individen, samhället och kulturen & Diskriminering, fördomar och social status 
Namn i huvudtext   Man    Kvinna 
Kända     -    Rosa Parks   

Sarah Wägnert 
Okända    -    - 
Text till bild/illustration  Man    Kvinna 
Kända     -    Rosa Parks 
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Okända   -    -      
Illustrationer   Man    Kvinna 
   1    0 
Bilder   Man    Kvinna 
   3    4 

 

Demokrati och diktatur & Politiska partier 

Namn i huvudtext   Man    Kvinna 
Kända     Joseph Stalin   -     
Okända    -    - 
Text till bild/illustration  Man    Kvinna 
Kända     -    - 
Okända   -    -      
Illustrationer   Man    Kvinna 
   0    0 
Bilder   Man    Kvinna 
   2    2  

 

Statsskickets grunder & Riksdag och regering & Kommuner, landsting och regioner 

Namn i huvudtext   Man    Kvinna 
Kända     -    -    
Okända    -    - 
Text till bild/illustration  Man    Kvinna 
Kända     Magnus Eriksson  Kerstin Hesselgren 
         Eva Swartz 
Okända   -    -      
Illustrationer   Man    Kvinna 
   0    0 
Bilder   Man    Kvinna 
   2    4 

 

EU - den europeiska unionen & Internationellt beslutsfattande 

Namn i huvudtext   Man    Kvinna 
Kända     -    - 
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Okända    -    - 
Text till bild/illustration  Man    Kvinna 
Kända     Carl-Fredrik Reuterswärd Cecilia Malmström 
         Hillary Clinton 
Okända   -    -      
 
Illustrationer   Man    Kvinna 
   0    0 
Bilder   Man    Kvinna 
   2    2 

 

Massmedier – den tredje statsmakten 

Namn i huvudtext   Man    Kvinna 
Kända     Kurt Lewin   - 
     Rupert Murdoch 
     George W. Bush     
Okända    -    - 
Text till bild/illustration  Man    Kvinna 
Kända     Saddam Hussein  - 
     Silvio Berlusconi 
     Michael Moore 
Okända   -    -      
Illustrationer   Man    Kvinna 
   0    0 
Bilder   Man    Kvinna 
   4    1 

 

Sverige i förändring & Näringsliv och arbetsmarknad 

Namn i huvudtext   Man    Kvinna 
Kända     -    -     
Okända    Kalle    Stina 
Text till bild/illustration  Man    Kvinna 
Kända     -    - 
Okända   -    -      
Illustrationer   Man    Kvinna 
   0    0 
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Bilder   Man    Kvinna 
   5    3 

 

Arbete, sparande och konsumtion & Vad är samhällsekonomi 

Namn i huvudtext   Man    Kvinna 
Kända     -    -     
Okända    -    - 
Text till bild/illustration  Man    Kvinna 
Kända     -    - 
Okända   -    -      
Illustrationer   Man    Kvinna 
   0    0 
Bilder   Man    Kvinna 
   2    5 

Register 

Allmänt register   Man    Kvinna 
     Silvio Berlusconi  Hillary Clinton 
     Kurt Lewin   Cecilia Malmström 
     Michael Moore  Rosa Parks 
     Rupert Murdoch  Sarah Wägnert 
     Josef Stalin 

Sammanlagt 

Namn i huvudtext  Man  Kvinna 

Kända    4  2 

Okända   1  1 

Text till bild/illustration Man  Kvinna 

Kända    5  5 

Okända  0  0 

Illustrationer  Man  Kvinna 

  1  0 

Bilder  Man  Kvinna 

  20  21 
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Register - allmänt  Man  Kvinna 

  5  4 

5.3.3 Genus 

Under kapitlet med rubriken Diskriminering, fördomar och social status återkommer kön vid 

ett flertal tillfällen. Inledningsvis beskrivs könsöverskridande identiteter. 

Bakom diskrimineringslagen ligger uppfattningen att varje individ är unik och inte på förhand kan sägas 

vara på ett visst sätt bara för att de är unga eller gamla, män eller kvinnor, hetero- eller homosexuella. 

Varje sådan kategorisering förminskar individen och ignorerar det faktum att människor inom varje en-

skild kategori kan vara mycket olika. Att ge individer speciella egenskaper på grundval av hur andra in-

divider i samma grupp eller kategori ”är”, är ett uttryck för fördomar. Människor som utsätts för fördo-

mar döms på förhand och får aldrig chansen att visa vem, eller hur, de är som individer. (West, 2012, s. 

38)  

Detta är en text som är förenlig med Värdegrunden. Det här inledande citatet leder till ett av-

snitt om fördomar och stereotyper som beskriver att: ”När stereotypa uppfattningar om sådant 

som manligt och kvinnligt biter sig fast i det allmänna medvetandet kan de ha en stark nor-

merande effekt” (West, 2012, s. 39). Det är vad genuskontraktet handlar om, de föreställ-

ningar som styr hur vi ska agera styrt av vårt kön. Läroboken utmärker sig genom att vara den 

enda boken som använder sig av begreppet genus. I en faktaruta beskrivs hur kön och genus 

förklaras inom samhällsvetenskapen. Denna förklaring överensstämmer med det som tidigare 

skrivits under teoridelen angående genus och kön. 

Senare i samma kapitel återfinns rubriken Jämställdhet och könsmaktsordning som beskriver 

att trots den utveckling som har förändrat kvinnors roll under 1900- och 2000-talet så är det 

”rimligt att påstå att kvinnor systematiskt missgynnas i förhållande till män” (West, 2012, s. 

45). Detta förklaras genom en könsmaktsordning som präglar vår kultur. Patriarkat förklaras 

som ett samhälle där män anses vara överordnade kvinnor, läroboken tar inte ställning till om 

dagens samhälle är ett patriarkat. I denna text finns det en faktaruta med statitsik som ger ex-

empel på hur kvinnor missgynnas. Exempelvis att kvinnor arbetar deltid i större utsträckning 

än män, att kvinnor lägger åtta timmar i veckan mer än män på obetalt arbete i hemmet, lång-

tidssjukskrivna i åldern 16-49 står kvinnorna för nästan det dubbla antalet gentemot män, 

kvinnors lön är enbart 92 % av männens m.m (West, 2012, s. 45). Statistiken är hämtad från 

SCB, Statistiska centralbyrån.   
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Trots den positiva inledningen av boken med den grundliga genomgången av aktuella begrepp 

kring kön är detta fenomen tyvärr något som inte återfinns i resterande delar av boken. Man-

nen agerar som norm även i denna bok genom bilder och illustrationer, ett exempel är där 

tolkningsprocessen beskrivs genom en illustration och människan består av tre personer med 

manliga attribut (West, 2012, s. 13). De skillnader mellan könen som uppkommer under se-

nare kapitel är exempelvis en enkel hushållsbudget som utgår ifrån Konsumentverkets beräk-

ningar. Skillnaden mellan könen på budgeten är att kvinnan lägger 60 kr mer på hygien och 

mannen 360 kr mer på mat (West, 2012, s. 206). Detta följer genussystemet då det syftar till 

att presentera kvinnan som mer fåfäng och att mannen som mer fysisk. Ett avsnitt som hand-

lar om kön är under kapitlet Näringsliv och arbetsmarknad där arbetsmarknaden beskrivs som 

könssegregerad med löneskillnader. Till viss del återkommer en del av den informationen som 

presenterades i faktarutan i de inledande kapitlen. Det som är positivt i den här läroboken är 

att de yrken som är män- eller kvinnodominerande tas upp till diskussion och beskrivs kortfat-

tat.  

De stereotyper som finns i bilderna är exempelvis kvinnor som gör åt pengar eller flickor som 

har på sig sjuksköterskekostym och leker med dockor även kvinnor i typiska kvinnoyrken 

som förskolelärare eller sömmerska. Män arbetar med farliga yrken, exempelvis militärer, el-

ler utsätter sig för riskfyllda aktiviteter eller innehar olika maktpositioner exempelvis Silvio 

Berlusconi som professionell påtryckare. Bilderna är ofta dock så allmänna att de är svåra att 

könsbestämma och visar få individer. Detta överensstämmer med tidigare betraktelser, man-

nen som maskulin främst genom kroppens fysiska attribut och kvinnan som den omhänderta-

gande. Differensen mellan dessa två stereotypiska föreställningar återskapar dikotomin som 

norm. Differensen rättfärdigar på så vis normer som återfinns i samhället och som upprätthål-

ler genussystemet. 

Det finns flera positiva exempel som utmanar könsstereotyperna varav ett är på en sommarar-

betande ung tjej som arbetar med underhåll på den lokala golfbanan. En bild föreställer en 

ung flicka utklädd till älva med armarna i kors och munnen i en grimas där bildtexten lyder: 

Måste älvor vara tysta, snälla och fogliga? Vem är det egentligen som bestämt det- och varför? Bör man 

inte själv få bestämma vad för sorts älva man vill vara? Vad tror du flickan på bilden tänker? (West, 

2012, s. 32) 
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Ett gott exempel är även en diskuterande bild där enbart två par ben visas, ett par med slitna 

gympaskor och ett par med flipflops med en blomma på. Bildtexten ifrågasätter om man verk-

ligen kan vara säker på om det ena paret ben är en tjej och det andra en kille och i så fall vem 

som är vem. Kerstin Hesselgren är ett av de få personnamn som nämns i en bildtext, hennes 

relevans består i att hon var den första valda kvinnan i den svenska riksdagen. 
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6 Avslutande diskussion  

Avslutningsvis en sammanfattande diskussion kring hur kön och genus presenteras, gestaltas 

och konstrueras i de tre utvalda läroböckerna. Både huvudtexten och bildtexten är överlag 

skriven i en könsneutral manér i alla tre läroböcker. Yrken och olika befattningar är inte kopp-

lade till kön förutom en del av de historiska exemplen. Definitioner som kvinnor och män el-

ler flickor och pojkar benämns sällan i texten. De tillfällen som de använder dessa definitioner 

syftar till att visa skillnader vilket oftast är kopplat statistiska illustrationer eller när en person 

förklaras. Att skriva en text som inte syftar till att biologiskt fastställa kön är mer eller mindre 

ett tvång i den kontext vi lever i idag. Trots detta finns det många sätt att följa genuskontraktet 

utan att nämna könen vid dess namn. Det handlar om vem eller vad som agerar som norm, 

vad som är lämpligt och vad som är avvikande. Detta framkommer i texten trots dess könsne-

utrala anspråk genom hänvisningar, beteenden kopplat till olika kön och även genom uteslut-

ning. Genussystemet bygger på hierarkin att mannen är normen vilket är en förutsättning som 

lyser igenom i oviljan att behandla kön och genus i läroböcker. 

Språket i de olika böckerna ger tre ingångar till den kunskap som de förmedlar. Samspel an-

vänder sig av ett enkelt och kortfattat språk. Arena brukar ett faktatyngt språk med många be-

grepp och definitioner. Samhällskunskap förmedlar ett mottagareanpassat språk som är per-

sonligt och vardagligt formulerat. Den har en tendens att inkludera tyckanden och påståenden. 

Bildernas komposition i de olika läroböckerna skiljer sig. I den första boken, Samspel, utmär-

ker bilderna sig genom att vara tidstypiska för 1990-talet. Detta medför att det är svårt för ele-

ver att skapa en relation till individerna på bilderna och visar på dåliga ekonomiska förutsätt-

ningar. Bilderna i den andra boken, Arena, visar tydligt att de är utvalda av någon med ett vi-

suellt tänkande. De är välkomponerande på ett enkelt och direkt vis. Resultatet av detta är att 

de är lika viktiga som texten. De ger oss en relation, något att minnas. Den tredje boken, 

Samhällskunskap, använder sig av allmänna och anonyma bilder. Känslan som uppstår är att 

de försöker anpassas till en större massa och ett större tidsomfång vilket gör att de tappar i 

förtroende och känns överlag iscensatta. 

Bilderna och illustrationerna i läroböckerna visar överlag på kvinnan som ett objekt och man-

nen som ett subjekt, främst på grund av aktivitet i motiven. Den typiskt manliga yrkesrollen 

definieras i läroböckerna genom bilder på manliga poliser, militärer, brandmän, mekaniker, 

byggarbetare och makthavare. Detta överensstämmer med Connells teori om den manliga 
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kroppen som ett uttryck för maskulinitet då alla yrken är fysiska. Den typiskt kvinnliga yrkes-

roller består av förskolelärare, sköterskor av olika slag, frisörer och restaurangbiträden. 

Skeggs arbetarklasskvinnor valde att investera i sin kvinnlighet genom att utbilda sig inom 

omvårdnad. De flesta av de yrken som förknippas med kvinnor i läroböckerna handlar om att 

arbeta med människor och ta hand om dem på olika vis. De par och familjekonstellationer 

som presenteras i läroböckernas text och bilder styrs av heteronormativiteten. Det finns enbart 

ett exempel på ett par som bryter mot normen, ett kvinnligt par som gifter sig. Dessa tenden-

ser återfinns i alla tre läroböcker. 

 I två av de utvalda läroböckerna överstiger antalet manliga bilder och illustrationer mer än 

det dubbla antalet i jämförelse med de kvinnliga bilderna. Den tredje boken har inte många 

bilder som skildrar människor, särskilt inte av kända människor, men den har en jämlik repre-

sentation. Detta är motsägelsefullt då det är den tredje boken som har det mest anpassade och 

personliga språket gentemot tilltänkta läsare men de mest opersonliga bilderna. Ett förslag till 

förklaring hur detta kommer sig är att Liber, vilket är bokens förlag, vill skapa en bok som 

håller över tid. De andra två böckerna utmärker sig genom många nutida kopplingar och per-

sonporträtt som till viss del redan nu är inaktuella. Den värld som eleverna möter är manlig, 

den hegemoniska maskuliniteten blir på så vis accepterad och inte ifrågasatt så länge som 

männen tar upp mer än den dubbla representationen av bilderna.  

Differensen mellan valda personnamn som uppvisar sig i de olika läroböckerna är massiv. 

Den manliga närvaron överstiger den kvinnliga totalt trots den knappa användningen av per-

sonnamn i Samhällskunskap. Den historiska anknytningen förklarar en del av det överflöd 

som männen står för, även de nutida exemplen är förvånansvärt maskulina. Det är svårt att 

bortse från män med makt i diskussionen. De återkommer både i bild och text genom hela 

analysen. Den makt som dessa män åtnjuter är inte enbart av historisk art utan är även ett be-

vis på att en könsmaktordning än idag existerar. Det är en utmaning att som lärare presentera 

dagens samhälle som något annat än patriarkal när läroböcker i Samhällskunskap uppvisar 

dessa tydliga tendenser. De performativa beteenden som detta resultat påvisar innebär att 

mannen fortsätter vara normen. Genus återskapas ständigt och den bild eleverna möter i dessa 

läroböcker visar att kända män överstigen antalet kända kvinnor med råge vilket rättfärdigar 

genussystemet.  
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Än idag kan ingen bortse ifrån sitt biologiska kön då negativa stereotyper hela tiden ställer 

könen emot varandra. Dikotomin skapar en skola där alla elever inte möts på lika villkor. Att 

vidmakthålla differensen och inte ta upp den till diskussion mer än i några enstaka delar av 

läroböckerna skapar ett performativt seende på världen som svart eller vit, man eller kvinna. 

Genus återskapas ständigt. Läroböckerna har makt att ge våra unga verktyg för deras fortsatta 

utveckling, syn på sig själva och deras omvärld. Den manliga hierarkin som återspeglas i 

dessa läroböcker överensstämmer inte med skolans värdegrund. Värdegrundens riktlinjer som 

även bör gälla för läroböcker inom Samhällskunskap. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta 

och förmedla. (Skolverket, 2011, s. 5) 
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