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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur genus konstrueras i ett urval biologiläromedel för 
lågstadiet samt hur framställningen av genus har förändrats över tid mellan åren 1962 - 2011. En 
analys av åtta läromedel utkomna mellan läroplansperioderna 1962 och 2011 genomfördes. I varje 
läromedel analyserades mellan 10 och 20 sidor. Yvonne Hirdmans genussystem tillsammans med 
Judith Butlers heterosexuella matris samt begreppen performativitet och subversivitet 
operationaliserades med hjälp av Maria Nikolajevas stereotypschema samt ett angreppssätt 
baserat på Normans Faircloughs kritiska diskursanalys. Analysverktygen etos, interaktionell 
kontroll och intertextualitet tillämpades vid analysen av läromedel. I den insamlade empirin 
kunde fyra olika diskurser urskiljas. Resultatet visade att framställningen av genus har förändrats 
över tid, med tydliga stereotyper och en stark manlig norm i början av den undersökta perioden 
och en avtagande stereotypisering samt avtagande manlig norm mot slutet av den undersökta 
perioden.  

Nyckelord: Grundskolan (Fk-3), Diskursanalys, No-läromedel, Biologi, Genus 
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Inledning 

De naturvetenskapliga ämnena har vi upplevt vara relativt svårtillgängliga under vår skolgång. 
Fortsättningsvis kommer läromedlen som används inom de naturvetenskapliga ämnena att kallas 
för NO-läromedel. Även om det har funnits ett sporadiskt och ytligt intresse för naturvetenskap 
utanför skolan, exempelvis genom läsning av olika populärvetenskapliga tidskrifter, så har 
naturvetenskapen i skolan ofta varit svår att ta till sig. Under vår tid i grundskolan så framstod 
ofta pojkarna som de som lyckades bäst inom ämnet, och av våra klasskamrater så var det fler 
pojkar än flickor som sökte sig vidare till de naturvetenskapliga gymnasieprogrammen. Det finns 
forskning som visar på att pojkar och flickor har olika attityder till naturvetenskap som skolämne. 
Pojkarna tenderar generellt sett att ha mer positiva attityder till de naturvetenskapliga ämnena än 
flickorna, och dessa skillnader är etablerade redan tidigt i skolåren (Jidesjö, 2012). Vad dessa 
skillnader beror på är en stor fråga att ställa, och det är rimligt att anta att orsakerna är många.  

Under vår utbildning på grundlärarprogrammet i Uppsala har vi vid ett fåtal tillfällen fått göra 
olika läromedelsanalyser. Ett område som har varit i fokus är genus. Begreppet brukar syfta till 
det socialt formade könet, och analyserna har bland annat fokuserat på framställningen av pojkar 
och flickor både i nutida samt i äldre läromedel. Det är rimligt att anta att de läromedel som 
används i skolan avspeglar den norm som finns i samhället, och att läromedlen i sin tur hjälper till 
att forma normen. Hur olika genus framställs i läromedel kan därmed påverka elevers 
uppfattningar om olika genus. En framställning av det manliga genuset som exempelvis aktivt 
och självständigt skulle därför kunna bidra till elevernas uppfattning om att det är så man bör 
vara som man. Framställningen av genus i läromedel är någonting som vi på sikt tror kan forma 
elevernas inställning till ämnet. Här är exempelvis representationen central, men även hur genus 
formas till utseende och beteende är viktigt. I de läromedel som analyserats under vår utbildning 
har det exempelvis visat sig att skillnaderna mellan hur de olika genusen framställs är stora, 
speciellt när jämförelser har gjorts över tid. Detta är någonting som vi upplever som ganska 
märkligt med tanke på att grundskolans läroplaner sedan dess införande har haft starkt uttryckta 
krav på jämställdhet. Även om genus ofta har varit i fokus för de läromedelsanalyser som har 
gjorts, så har dock genus i de naturvetenskapliga ämnena aldrig stått i fokus för analyserna. 

Mot bakgrunden av att det har visat sig att skillnaderna mellan pojkars och flickors inställning till 
de naturvetenskapliga ämnena är stora, våra egna upplevelser av dessa ämnen i skolan, samt 
skolans starka krav på jämställdhet, så är framställningen av genus i NO-läromedel ett intressant 
område att undersöka. Med hänsyn till att dagens läroplan (Lgr11) innefattar skrivelser mot 
diskriminering på grund av könsöverskridande identiteter, så är det intressant att undersöka 
framställningen av genus ur ett bredare perspektiv än enbart manligt och kvinnligt.  
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Bakgrund 

Inledningsvis presenteras två studier som har undersökt pojkars och flickors attityder till de 
naturvetenskapliga ämnena. Därefter följer ett avsnitt om läroplanerna mellan perioden 1962 och 
2011 och sedan redovisas hur granskningen av svenska läromedel har genomförts från och med 
grundskolans införande. Avslutningsvis presenteras de centrala begrepp som används i studien. 

Attityder till naturvetenskapliga ämnen 

Jennifer DeWitt, Jonathan Osborne, Louise Archez, Justin Dillon, Beatrice Willis och Billy Wong  
(2011) skriver i sin artikel “Young Children's Aspirations in Science: The unequivocal, the 
uncertain and the unthinkable” att många elever har ett bristande intresse för naturvetenskapliga 
ämnen. I en enkätstudie där 9000 grundskoleelever deltog, så har det framkommit att elevernas 
intresse för naturvetenskapliga ämnen minskar med åldern. Resultatet i studien visar även att 
elevers tidiga förväntningar och ambitioner har en stark koppling till senare studie-och karriärval. 
Om eleverna redan i de tidiga skolåren får stöd och blir sedda av lärare och vårdnadshavare 
skapas positiva erfarenheter av naturvetenskapliga ämnen. Studien visar också att elevers 
ambitioner inom naturvetenskap påverkas av deras vårdnadshavares attityder till ämnet.  

I en liknande studie från 2015 så har forskarlaget Tindara Addabbo, Maria Laura Di Tommaso 
och Anna Maccagnan undersökt elevers förmågor i naturvetenskapliga ämnen utifrån ett 
genusperspektiv. Som grund för sin studie har de använt sig av PISA (Programme for 
International Student Assessment) resultat från Italien. Addabbos forskargrupp undersöker också 
hur faktorer som hushåll, individ och skolfaktorer påverkar barns vetenskapliga förmåga 
(Addabbo et al., 2015, s.793). Resultatet i studien visar att det uppstår en klyfta mellan flickor och 
pojkars förmågor i naturvetenskaplig ämnen i högstadieåldern. Då klyftan inte uppstår förrän i 
högstadiet, så menar forskarna att klyftan mellan pojkar och flickors förmågor i de 
naturvetenskapliga ämnena beror på socialiserings- och utbildningsprocesser snarare än på 
biologiska skillnader (ibid., s.796). Även om klyftan mellan könen ökar i de äldre årskurserna har 
klyftan minskat jämfört med hur det såg ut för några år sedan. Studiens slutsats är dock att pojkar 
trots detta presterar bättre i de naturvetenskapliga ämnena än vad flickorna gör. 

Likt DeWitts et al. (2011) studie visar även Addabbos et al. (2015) undersökning att 
vårdnadshavarnas uppfattning om barnets förmågor spelar en stor roll för barnets egna 
självuppfattning och prestation inom de naturvetenskapliga ämnena (ibid., s.796). Det har även 
visat sig att mödrars engagemang och uppmuntran till de naturvetenskapliga läxorna har en 
positiv inverkan på döttrarnas självförtroende och självbedömning medan det påverkar sönernas 
självbedömning negativt (ibid., s.796). 
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Jämställdhet i läroplaner och skolverkets riktlinjer 

Historiskt sett har utbildningen i Sverige länge varit ojämställd och det var främst pojkar från en 
högre samhällsklass som hade tillgång till högre studier. Flickorna ansågs inte behöva utbildning i 
samma grad som pojkarna och deras främsta uppgift var att sköta om hemmet, eller så 
undervisades de i mer praktiska ämnen som exempelvis hushållskunskap (Florin, 2010). När 
folkskolan infördes 1842, blev det en allmän skolplikt och varje socken var skyldig att ha en skola, 
men det var först 1919 som skolplikten fick fullt genomslag och alla barn, oavsett kön och 
samhällsklass var tvungna att delta i den. Även om det fanns en allmän skolplikt i och med 
folkskolan, så var det främst baskunskaper, till exempel enkla läs- och skrivkunskaper som lärdes 
ut i folkskolorna. Högre kunskap lärdes ut i läroverken, och dessa var från början avsedda för 
pojkar från högre samhällsklasser. Samtidigt som den allmänna skolplikten fick genomslag 1919 
så fick även pojkar från lägre samhällsklasser möjlighet att studera vidare till läroverken. För 
flickor kom denna möjlighet först 1927 (Florin, 2010).  

Den första officiella läroplanen i Sverige kom i samband med att grundskolan infördes 1962. Alla 
barn skulle nu få en likvärdig utbildning oberoende av kön, samhällsklass och geografisk 
bakgrund. Begreppet jämställdhet finns dock inte med i läroplanen från 1962, utan skrevs in först 
sju år senare när grundskolans andra läroplan infördes, 1969 (Florin, 2010).  

I läroplanen från 1969, Lgr69, finns ett separat avsnitt om Könsrollsfrågor. Där tas det bland annat 
upp att skolan ska sträva efter att ge samma sociala förväntningar mot båda könen 
(Skolöverstyrelsen, 1969, s.50). Undervisningen ska “motverka stereotypiska föreställningar om 
könsroller genom att ge en nyanserad bild av verkligheten” (ibid., s.50). Läroplanen tar också upp 
att man redan i de tidiga åldrarna bör arbeta med frågor om jämställdhet mellan könen, både i 
familjen och inom samhällslivet i övrigt då uppfattningar om att vad som är manligt och kvinnligt 
ofta följer med eleverna från hemmet (ibid., s.69). Det är skolans uppgift att göra eleverna 
medvetna om de traditionella könsroller som finns i samhället och få dem att ifrågasätta de 
skillnader som finns mellan könen (ibid., ss.49-50). Vårdnadshavarna bör inkluderas, så att 
attityderna mellan de olika generationerna diskuteras “den unga generationen har större 
förutsättningar än den äldre att förverkliga jämställdhet mellan könen “tex förbättrade 
utbildningsmöjligheter, för ändrade attityder i skolarbetet, gemensam undervisning i hemkunskap 
och barnkunskap” (Skolöverstyrelsen, 1969, s.50).  

I läroplanen från 1980, Lgr80, finns inget separat avsnitt om könsrollsfrågor, men det framgår 
tydligt att skolan ska arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män, samt motverka de 
begränsningar som bland annat beror på traditionella könsroller (Skolöverstyrelsen, 1980, ss.
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29-30). Detta ska ske genom ett aktivt arbete med jämställdhetsfrågor och normer kring kön i 
undervisningen, samt genom en 10 veckors praktik. Eleverna ska genom detta få arbeta med 
frågor om jämställdhet och hur man motarbetar de normer som finns mellan könen i familj, 
arbetsliv och samhälle i övrigt (ibid., s.30).  

Jämställdhetsfrågor framgår även tydligt i läroplanen från 1994, Lpo94. Skolan ska aktivt och 
medvetet arbeta för pojkars och flickors lika rättigheter och möjligheter, vilka förväntningar och 
krav som ställs på de olika könen (Skolverket, 1994, s.4). Hur eleverna blir bemötta i skolan, kan 
påverka deras uppfattningar om vad som är manligt och kvinnlig, och därför ska skolan aktivt 
och medvetet arbeta med jämställdhet. Läroplanen tar också upp att skolan ska låta varje enskild 
elev finna sin unika egenart och främja en förståelse för andra människor (ibid., s.3). Alla som 
visats i och arbetar på en skola ska aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och 
grupper (ibid., s.8).  

När dagens läroplan, Lgr11, infördes så kom skolans direktiv även att omfatta de sju 
diskrimineringsgrunderna. Tre av dessa är att ingen människa ska diskrimineras för kön, 
könsöverskridande identitet eller sexuell läggning. Skolan ska aktivt arbeta med att motverka 
diskriminering på dessa grunder, inom ramen för skolans verksamhet (Skolverket, 2018, s.7). 
Jämställdhet finns inte med som ett separat avsnitt i läroplanen, utan det är istället integrerat i 
hela läroplanen. I syftes beskrivningen för varje skolämne finns exempelvis begreppet 
jämställdhet med, vilket tyder på att dessa frågor ska utgöra en central del i undervisningen och 
skolans verksamhet i övrigt. I 2018 års upplaga av läroplanen har Skolverket valt att ta bort ord 
som “flicka” och “pojke” och bytt ut dessa mot “elev” eller “barn”, så att alla elever ska känna sig 
inkluderande (Stridsman, 2014).  

I samtliga läroplaner från och med 1962 så finns det krav på en likvärdig utbildning för alla elever. 
Inom svensk utbildningspolitik så har det i årtionden funnits ett mål om att fler flickor ska söka 
sig till naturvetenskapliga- och teknikämnen. Maria Hedelin (2009) har i sin avhandling 
“Konstruktionen av kön i skolpolitiska texter 1948-1994, med särskilt fokus på naturvetenskap 
och teknik” analyserat olika synsätt på genus, naturvetenskap och teknik inom svenska 
utbildningspolitiska dokument mellan tidsperioden 1948 och 1994. I dokumenten från 1961-62 så 
har Hedelin identifierat uppfattningar där män och kvinnor ses som polära motsatser med olika 
egenskaper. Det fanns även skolämnen som ansågs vara manliga och kvinnliga, varav de 
naturvetenskapliga betraktades som manliga, och de ansågs ofta ha högre värde än de kvinnliga. 
En manlig norm går därför att urskilja under denna period. Under samma period fanns det dock 
ett klart motstånd mot dessa idéer, och det gjordes försök att bryta de starka gränser som fanns 
mellan manligt och kvinnligt (Hedelin, 2009).  
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Mellan 1968 och 1974 så betonas en likvärdig utbildning för både pojkar och flickor, och det kom 
flera förslag för att bryta den starka gräns som fanns mellan de ämnen som ansågs vara manliga 
respektive kvinnliga. Mellan 1976 och 1979 fanns ett stort fokus på könsroller och på 
jämställdhet mellan könen. Detta fokus gällde dock främst en jämn fördelning mellan pojkar och 
flickor i olika skolämnen. Diskussioner om de genusmönster som karakteriserar samhället gavs 
litet utrymme. I dokumenten från 1990-talet så lyfts skolans roll i att skapa ojämlikhet mellan 
könen fram. Att flickor hade haft mindre inflytande i skolan och ofta hade blivit dåligt 
behandlade inom typiskt manliga ämnen var något som kom upp till diskussion. Även om det går 
att urskilja en utveckling mot ökad jämställdhet i de skolpolitiska dokument som Hedelin har 
analyserat, så framstår en flicka som väljer exempelvis naturvetenskapliga- och tekniskt inriktade 
ämnen, från 1960-talet och framåt, som en individ som gör ett könsöverskridande val (Hedelin, 
2009). 

Granskning av läromedel 

Fram til l 1991 förhandsgranskade Skolöverstyrelsen och Statens institut för 
läromedelsinformation alla utgivna läromedel. Deras främsta uppdrag var att granska och 
fastställa basläromedel, så att de utgivna läromedlen “[...]täcker väsentliga delar av ämnesgrupp 
eller kursmoment enligt gällande läroplan och som är ägnade att ge fasthet och sammanhang i 
studierna” (Verksamhetsberättelse för SIL 1986/87). I och med kommunaliseringen av skolorna 
1989, och nedläggningen av institutet 1991, granskades inte längre skolornas läromedel från 
statligt håll och det blev en fri marknad av läromedel. Ulf  P Lundgren, Skolverkets dåvarande 
chef, menade att lärares professionalitet tillsammans med en öppen läromedelsmarknad skulle 
garantera kvalitén på läroböckerna. I och med nedläggningen av Skolöverstyrelsen och Statens 
institut för läromedelsinformation har ansvaret för granskningen av läromedel förflyttats till 
lärarna (Verksamhetsberättelse för SIL 1986/87).  

Idag har urvalet av läromedel ökat drastiskt och ansvaret för granskningen av dessa ligger i 
lärarnas händer. Skolverket och Skolinspektionen kan visserligen göra granskningar av läromedel i 
efterhand, men inte innan dessa blivit utgivna (Verksamhetsberättelse för SIL 1986/87). Sofia 
Stridsman (2014) har på uppdrag från tidningen Skolvärden intervjuat 1500 lärare, angående 
kvalitetsgranskning av läromedel. Många av de tillfrågade lärarna uttrycker att de inte hinner med 
att kvalitetsgranska läromedel (Stridsman, 2014). Detta kan bli problematiskt när det kommer till 
bland annat genusfrågor. I Skolinspektionen läromedelsgranskning från 2010 visades det, trots att 
läroplanen uttrycker starka krav på jämställdhet, att det främst var män på bilderna i 
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grundskolans fysikböcker. Det är ingen som på riktigt vet hur väl läromedlen är utformade och 
anpassade efter Lgr11 (Stridsman, 2014). 

Centrala Begrepp 

I detta avsnitt presenteras de centrala begrepp som används i studien. 

Genus 
Begreppet genus syftar till att beskriva människors sociala kön. Detta innefattar de uppfattningar 
som finns om vad som är typiskt manligt eller kvinnligt (Nationalencyklopedin, genus). I denna 
studie kommer främst Yvonne Hirdmans definition av begreppet genus att användas. Senare ges 
en mer utförlig beskrivning av vad Hirdman menar med genus. 

Kön  
Med begreppet kön så brukar man vanligtvis syfta till de fysiologiska och kroppsliga skillnader 
som finns mellan könen, flickor och pojkar (Nationalencyklopedin, kön). I denna studie kommer 
främst Judith Butlers definition av begreppet kön att användas. Senare ges en mer utförlig 
beskrivning av vad Butler menar med kön. 

Stereotyper 
I denna studie används begreppet stereotyp för att definiera en person som karakteriseras av de 
klassiska attribut som brukar bestämma en viss individs genus, det vill säga vad som gör en pojke 
eller flicka till en pojke eller flicka. I denna studie kommer Maria Nikolajevas (2004) 
stereotypschema användas när individernas attribut analyseras. Senare ges en mer utförlig 
beskrivning av vad Nikolajeva menar med stereotyp. 

Normer 
Begreppet norm, syftar till de godtagbara eller “normala” beteenden som en individ bör följa i 
exempelvis en social grupp. “Ett normsystem anger det normala mönster som individers 
handlingar bör överensstämma med” (Nationalencyklopedin, norm). 
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Forskningsöversikt 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare läromedelsanalyser, rapporter som berör jämställdhet och 
genus samt övrig forskning som ligger till grund för denna studie. 

Jämställdhet i läromedel 

Ann-Sofie Ohlander (2010) har på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA) 
granskat jämställdheten mellan könen i olika läromedel. Två läromedel för gymnasiet, två för 
högstadiet, samt en lärarhandledning i historia granskades. Delegationens kommittedirektiv som 
avser hur skolans jämställdhetsuppdrag formuleras i läroplanerna var utgångspunkten för 
granskningen (Ohlander, 2010, s.9). I granskningen framkom det att samtliga läromedel 
uppvisade likartade mönster, män och manliga perspektiv dominerade både enskilt och som 
grupp. Kvinnlig historia gavs därmed minimalt utrymme och hade ofta karaktären av att vara ett 
tillskott till texten snarare än att integreras i den. Det fanns få namngivna kvinnor och historiska 
kvinnliga insatser förbigicks. Kvinnor framställdes sällan som subjekt, och även i avsnitt som var 
avsedda att behandla kvinnor var manliga perspektiv dominerande (ibid., ss.67-71). De granskade 
läromedlen motsvarade inte läro- och kursplanernas föreskrifter med avseende på jämställdhet 
(ibid., s.71).  

Britt-Marie Berge och Göran Widding (2006) har i sin rapport “En granskning av hur kön 
framställs i ett urval av läroböcker”, re-analyserat Skolverkets rapport om jämställdhet i 
läromedel, ”I enlighet med skolans värdegrund?”. Skolverkets rapport är en sammanställning av 
24 olika läromedel i ämnena biologi och naturkunskap, historia, religionskunskap samt 
samhällskunskap som granskats för att undvika att någon diskrimineras. I Skolverkets granskning 
har ”[...]värderingen av som kan uppfattas som diskriminering eller andra former av kränkningar” 
gjorts i relation till det som står i läroplanens värdegrund (Berge & Widding, 2006, s.4). Utifrån 
Skolverkets rapport fokuserar Berge och Widding främst på hur transexuella personer framställs i 
de aktuella läroböckerna. Resultatet i Berge och Widdings studie visar att transexuella personer 
eller icke könsidentifierade personer är underrepresenterade i läroböckerna, speciellt i de lägre 
årskurserna (ibid., s.25). Berge och Widding kom även fram till att det finns en överrepresentation 
av män i läroböckerna, speciellt inom de naturvetenskapliga ämnena. Kvinnorna på bilderna 
utförde visserligen samma aktiviteter som männen, men männen utförde fler typer av aktiviteter 
(Berge & Widding, 2006, s.25).  

Även Caroline Graeske (2010) har utfört en granskning av läromedel som tar utgångspunkt i 
Skolverkets skrivelser om jämlikhet och jämställdhet. I artikeln “Värdefull eller värdelös” så 
presenterar Graeske en läromedelsanalys av tre läromedel i Svenska för gymnasieskolan. Det som 
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undersöktes var bland annat hur skolans värdegrund kommer till uttryck i läromedel i svenska för 
gymnasiet, samt vilka bilder av män respektive kvinnor som ges. I artikeln framkommer det att 
det främst är en vit, västerländsk manlig diskurs som finns representerad i de undersökta 
läromedlen. Män och kvinnor tilldelas olika värden, och genom språkbruk och bilder skapas det i 
läromedlen stereotypa, diskriminerande och ibland även sexistiska bilder av manlighet och 
kvinnlighet. De undersökta läromedlen avviker därmed från läroplanens skrivelser om 
jämställdhet och jämlikhet.  

I en liknande studie utförd av Moira von Wright (1997) där sju läromedel i fysik för grundskolan 
och gymnasiet analyserades med avseende på jämställdhet, så har det visat sig att skolans 
jämställdhetssträvanden inte efterföljs. Syftet med undersökningen var att studera hur texter om 
fysik på ett språkligt plan bidrar till skapandet och återskapandet av uppfattningar om manligt 
och kvinnligt, samt hur texterna ställer sig i relation till de jämställdhetssträvanden som uttrycks i 
skolans styrmedel (von Wright, 1997, s.7). Utifrån sin analys så drar von Wright slutsatsen att 
läromedlen i fysik, genom att värdera det som traditionellt sett räknas till manligt genus högre än 
vad som ses som kvinnligt samt att ge den naturvetenskapliga världsbilden tolkningsföreträde, 
bidrar till att skapa och återskapa de orättvisor som jämställdhetssträvandena syftar till att 
avhjälpa. 

Konstruktion av genus i läromedel 

Angerd Eilard (2009) har studerat hur karaktärernas kön och genus porträtteras i svenska 
läromedel för de lägre årskurserna. Eilard har använt sig av en kritisk intersektionell diskursanalys 
för att analysera en redan kritiserad läseboksserie, då den enligt media ”[…]strider mot 
läroplanens ideal” (Eilard, 2009, s.98). I analysen fokuserar hon på hur karaktärernas genus, 
etnicitet och generationen mellan barn och vuxna framställs i relation till samhällets 
maktordningar och sociala sammanhang (ibid., s.98). Läromedlen som analyserats är 
“Förstagluttarna B” och “Mer om Moa och Mille B”. Båda böckerna innehåller barn som 
porträtteras med olika ”[...]etnisk[a], religiös[a], kulturell[a] och social[a] bakgrund[er]” (ibid., s.
99), vilket i första syn kan verka som en jämställd bok. Om man analyserar boken på ett djupare 
plan ser man dock att språket i boken innehåller kontraster som exempelvis ung/gammal och 
svart/vit, vilket skapar nya hierarkier och motsatser, menar Eilard (ibid., s.104). Det är viktigt att 
lärarna är insatta i de läromedel som de använder, då balansgången mellan att vara inkluderande 
och exkluderande ligger nära varandra (Eilard, 2009, s.111).  

Likt Eilard (2009) har Åse Røthing (2017) undersökt hur olika sexuella läggningar uttrycks i 
läromedel för grundskoleelever. I sin artikel “Sexual orientation in Norwegian science textbooks: 
Heteronormativity and selective inclusion in textbooks and teaching”, framkommer det att olika 
sexualiteter sällan representeras i naturvetenskapliga läromedel för de yngre åldrarna (Røthing, 
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2017). Resultatet i studien visar att läromedel i grundskolan exkluderar de elever som inte 
identifierar sig som heterosexuella, trots att läroplanen tydligt uttrycker att ingen ska 
diskrimineras på grund av bland annat sexuell läggning. Vidare skriver Røthing att läromedlens 
bristfälliga information till de elever som identifierar sig som icke-binära skapar klyftor i 
undervisningen. Vilket innebär att de lärare och de elever som inte är bekanta med termen måste 
hitta information på annat sätt, vilket tar tid från annat (Røthing, 2017). 

Internationell forskning om jämställdhet i läromedel 

Frågan om genus och representation i läromedel har varit aktuell i Nederländerna. Mot 
bakgrunden av att det är fler män än kvinnor som jobbar och studerar inom naturvetenskapliga 
ämnen så har Anne H Kerkhoven, Pedro Russo, Anne M Land-Zandstra, Aayush Saxena och 
Frans J Rodenburg (2016) undersökt hur fördelningen mellan genusstereotyper i onlinebaserade 
läromedel avsedda för åldersgruppen 4-11 år ser ut, eftersom att detta kan vara relaterat till hur 
fördelningen mellan män och kvinnor ser ut inom naturvetenskapliga yrken och studieprogram. I 
studien undersöktes fördelningen mellan bilder av manliga och kvinnliga stereotyper i olika yrken 
i olika kategorier (Kerkhoven et al., 2016, s.16). Den första kategorin var naturvetenskapliga 
yrken, den andra lärare och den tredje var övriga yrken. Inom den första kategorin så avbildades 
män i 75 % och kvinnor i 25 % av fallen. Inom kategorin lärare så avbildades männen i 36 
procent av alla fall medan avbildningen av kvinnor stod för 64 %. Gällande kategorin annat 
ospecificerat yrke så var fördelningen 57 % för män respektive 43 % för kvinnor (ibid., s.6). Även 
fördelningen mellan bilder av pojkar och flickor som utförde olika typer av experiment 
undersöktes, och resultaten visade då att pojkar avbildades i en liten andel fler av fallen (ibid., s.7). 
Totalt sett så avbildades pojkar i flest fall, i fallande ordning följt av flickor, sedan män och till sist 
kvinnor (ibid., s.8). 

Kerkhoven et al. konstaterar även att liknande resultat har påvisats i Tyskland. Dessa resultat 
visade att representationen mellan män och kvinnor var ojämn i läromedel avsedda för matematik 
och tyska. I dessa läromedel så avbildades män totalt sett fler gånger än kvinnor. Även i Brittiska 
och Jamaicanska fysikläromedel har det kunnat påvisas en obalans mellan fördelningen av 
manliga och kvinnliga avbildningar. Männen var i dessa studier överrepresenterade, men 
fördelningen mellan pojkar och flickor var jämn (Kerkhoven et al., 2016, s.9).  

Likt Kerkhoven et al. (2016) har Ann G Elgar (2007) undersökt hur män och kvinnor 
porträtteras i läromedel för lågstadiet. I studien analyserade hon tre läromedel från Brunei för att 
se hur män och kvinnor representeras i bild och text. För bildanalysen gjorde hon två urval: för 
det första separerade hon på fotografier och tecknade illustrationer. Därefter räknade hon antal 
gånger en man respektive en kvinna eller båda könen porträtterades i böckerna. Resultatet visar 
att majoriteten av illustrationerna skildrar individer med könsstereotypiska utseenden (Elgar, 
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2007, ss.879-880). Vidare framgår det i Elgars studie att individer med manliga attribut är kraftigt 
överrepresenterade, det finns en tydlig obalans mellan könen, till förmån för männen. Det finns 
fyra gånger fler fotografier föreställande män än vad det finns på kvinnor och sex gånger fler 
tecknade bilder på män än vad det gör på kvinnor (ibid., ss.875-876). Resultatet visar också att 
ord som kan kopplas till ett visst kön, exempelvis manliga respektive kvinnliga pronomen eller 
substantiv, vanligtvis förekom i samband med illustrationer, såsom bildtext. Bara vid ett fall, 
tolkades en person, som både kunde ha varit en man eller kvinna, som man, då texten till bilden 
refererade till en manlig individ. Slutligen skriver Elgar att läromedel är en viktig faktor för 
elevernas intresse för de naturvetenskapliga ämnena. Lärarnas val av läromedel kan både locka 
eller avskräcka eleverna från att studera naturvetenskap i senare år. Bristen på kvinnliga 
illustrationer i läromedlen kan sända budskapet att “män är normen” till eleverna, vilket kan 
påverka flickorna negativt och förstärka synen på att naturvetenskap är mer av ett manligt ämne 
än ett kvinnligt (Elgar, 2007, s.880). 

Manlig och kvinnlig kunskap  

Moira von Right menar att “manlig” kunskap ofta brukar räknas som traditionellt akademisk 
medan “kvinnlig” kunskap brukar ses som mer vardagsnära och känslomässig. En vanlig kritik 
som brukar riktas mot naturvetenskapen är att det ofta dras en stark gräns mellan kunskap och 
känsla, samt att kravet på objektivitet och ett känslofritt kunskapande utesluter andra sätt att 
tänka (von Wright, 1997, s.12). 

Det finns forskning som tyder på att barn redan i tidig ålder har utvecklat genussterotypiska sätt 
att tänka. Ett exempel är Carol Gilligans (1982) studie om hur pojkar respektive flickor förhåller 
sig till olika moraliska dilemman. Enligt Gilligan så kännetecknas pojkars lösningsmodeller av 
logiska system och lagar, medan flickors utmärks av kommunikation och relationer. Båda 
förhållningssätten kan leda till avancerad förståelse, men kännetecknar olika sorters förståelse 
(von Wright, 1997, s.12). Inom utbildningssammanhang så är det traditionellt manliga idealet, 
som brukar benämnas som rättviseetik, dominerande (von Wright, 1997, s.12). Även Carol 
Murphy (1997) har i en studie kunnat påvisa att pojkars och flickors tänkande skiljer sig åt, men 
när det gäller strategier för att ge mening åt uppgifter. Här blir skillnaderna märkbara när det 
handlar om exempelvis bildtexter eller att ge mening åt exempel. Flickor tenderar att ge det 
sammanhang som en uppgift presenteras i större betydelse än vad pojkarna gör, och de 
abstraherar inte heller uppgiften från sitt sammanhang. Pojkar betraktar istället uppgifterna som 
isolerade i förhållande till sammanhanget som ges (von Wright, 1997, s.13).  

Anders Jidesjö presenterar i sin avhandling “En problematisering av ungdomars intresse för 
naturvetenskap och teknik i skola och samhälle – Innehåll, medierna och utbildningens funktion” 
(2012) forskning gällande elevers inställning till de naturvetenskapliga ämnena. Avhandlingen är i 

!  14



sin tur en del av ROSE-projektet (worldwide Relevance of  Science Education). I ett flertal studier 
så har det påvisats att elevers könstillhörighet är betydande för vilken inställning till ämnet som de 
utvecklar (Jidesjö, 2012, ss.25-26). Forskning utförd mellan 1970-1991 konstaterar att flickors 
inställning till naturvetenskap generellt sett är mer negativ än pojkars, samt att de mer sällan ser 
sig själva som framtida naturvetare (ibid., ss.25-26). Flickors och pojkars inställning varierar dock 
beroende på vilket delområde inom naturvetenskapen som avses, och flickor utvecklar 
exempelvis i högre utsträckning en mer positiv attityd till biologi, och då särskilt medicinområdet 
med koppling till en omsorgstradition, medan pojkar i allmänhet har ett större intresse för fysik 
och kemi (ibid., s.25). Det har även kunnat påvisas att dessa skillnader är etablerade redan tidigt i 
skolåren (ibid., s.25). Detta relaterar till att pojkar och flickor redan i tidiga år har utvecklat olika 
erfarenheter, och det har konstaterats att pojkars erfarenhetetsrepertoar är mer fördelaktig för att 
utveckla kunskap inom naturvetenskap (ibid., s.25).  

Utifrån ROSE-projektet, genomfördes ett liknande projekt med fokus på de äldre eleverna. IRIS-
projektet (Interests & Recruitment in Science) startades 2009 med ett speciellt fokus på hur man 
kan öka det kvinnliga deltagarantalet för de högre naturvetenskapliga och teknologiska 
utbildningarna. Resultaten i projektet visar att elevens val av högre utbildning hör tätt ihop med 
vilken identitet eleven väljer. Flickors identitet och val av karriär hör tätt ihop med vad flickor 
anser är feminint. De som väljer en mansdominerad karriär, är rädda för att det kommer skada 
deras karriärmöjligheter, vilket inte pojkarna gör (Henriksen et al., 2015, ss.8–9; ss.359–361). Det 
finns även forskning kring flickors förhållningssätt i fysik som visar att skillnaderna mellan flickor 
är stora. Frågan bör därför undersökas med hänsyn till andra grupptillhörigheter (von Wright, 
1997, s.14).  

Sammanfattning av forskningsöversikten 

Inledningsvis presenterades Ohlanders (2010) läromedelsanalys av läromedel i historia för 
högstadiet och gymnasieskolan. Utgångspunkten för granskningen var de formuleringar om 
jämställdhet som återfinns i läroplanen. Resultaten visade att män och manliga perspektiv 
dominerar, medan kvinnlig historia gavs minimalt med utrymme. Vidare fanns det få namngivna 
kvinnor och kvinnliga historiska insatser förbigicks. Detta motsvarar inte läroplanernas 
föreskrifter om jämställdhet. Även Graeske (2010)har med utgångspunkt i skolverkets skrivelser 
om jämställdhet granskat jämställdhet i läromedel för gymnasieskolan. I denna granskning 
undersöktes hur skolans värdegrund kommer till uttryck i läromedlen samt vilka bilder av män 
och kvinnor som ges i läromedel i svenska för gymnasieskolan. Resultatet visade att det främst är 
män som finns representerade i läromedlen samt att det genom bilder och språkbruk skapas 
stereotypa bilder av manlighet och kvinnlighet. En annan liknande studie har även utförts av von 
Wright, men i denna studie var läromedel i fysik för grundskolan och gymnasiet i fokus för 
undersökningen. Även här visade resultaten att skolans jämställdhetssträvanden inte efterföljs i de 
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granskade läromedlen genom att det som traditionellt sett räknas som manligt genus tillskrivs 
högre värde än det kvinnliga. Eilard (2009) har även hon studerat hur karaktärernas kön och 
genus porträtteras i svenska läromedel för de lägre årskurserna. I studien framkommer det att 
böckerna vid en första anblick kan verka jämställda då de innehåller barn som porträtteras med 
olika etniska, religiösa, kulturella och sociala bakgrunder men att de innehåller kontraster som 
exempelvis ung/gammal och svart/vit, vilket skapar nya hierarkier och motsatser (Eilard, 2009, s.
104).  

Berge och Widding (2006) har re-analyserat Skolverkets granskning av 24 läromedel med fokus 
på hur transexuella personer framställs i läromedel. Resultatet visar att transexuella personer eller 
icke könsidentifierade personer är underrepresenterade i läroböckerna för de lägre årskurserna. 
Resultatet visade även att det finns en överrepresentation av män på bilderna, kvinnorna utförde 
visserligen samma aktiviteter som männen, men männen utförde fler typer av aktiviteter. Likt 
Berge och Widding har Røthing (2017) undersökt hur olika sexuella läggningar uttrycks i 
läromedel för grundskoleelever. Resultatet i studien visar att läromedel i grundskolan exkluderar 
de elever som inte identifierar sig som heterosexuella, trots att läroplanen tydligt uttrycker att 
ingen ska diskrimineras på grund av bland annat sexuell läggning.  

Genusframställningen i läromedel har även undersökts internationellt. I en nederländsk studie  
har Kerkhoven et al. (2016) undersökt fördelningen mellan könsstereotyper i onlinebaserade 
läromedel. Resultaten från studien visar att pojkar och män är överrepresenterade. Liknande 
resultat har dessutom påvisats i en tysk studie, men i läromedel avsedda för tyska och matematik. 
Även i brittiska och jamaicanska fysikläromedel har genusfördelningen mellan män och kvinnor 
visat sig vara ojämn, med en överrepresentation av män. I dessa läromedel var dock fördelningen 
mellan pojkar och flickor jämn. I en studie från Brunei har Elgar (2007) undersökt hur män och 
kvinnor porträtteras i läromedel för lågstadiet. Resultatet visar att majoriteten av illustrationerna 
skildrar individer med könsstereotypiska utseenden, manliga attribut är kraftigt 
överrepresenterade och det finns en tydlig obalans mellan könen, till förmån för männen. Bristen 
på kvinnliga illustrationer i läromedlen kan sända budskapet att “män är normen” till eleverna, 
vilket kan påverka flickorna negativt och förstärka synen på att naturvetenskap är mer av ett 
manligt ämne än ett kvinnligt (Elgar, 2007, s.880). 

I forskningsöversikten presenteras även forskning som har undersökt skillnader mellan pojkars 
och flickors sätt att tänka. Det finns forskning som tyder på att pojkar och flickor i tidiga år har 
utvecklat olika sätt att tänka. Von Wright (1997), tar i sin avhandling upp två exempel. Ett 
exempel är Carol Gilligans forskning, som visar att flickors och pojkars lösningsmodeller till olika 
moraliska dilemman skiljer sig åt. Pojkarnas lösningsmodeller visade sig i Gilligans studie 
karakteriseras av logiska system och lagar, medan flickorna karakteriseras av kommunikation och 
relationer. Ett annat exempel är Murphys studie där pojkars respektive flickors strategier för att 
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ge mening åt uppgifter undersöktes. Studiens resultat visade att flickor tenderar att ge det 
sammanhang som uppgiften presenteras i större betydelse än vad pojkar gör, medan pojkarna i 
högre grad abstraherar uppgifterna från sitt sammanhang. 

Det finns även forskning som visar på att pojkar och flickor i tidiga åldrar har utvecklat olika 
inställningar till de naturvetenskapliga ämnena. I sin avhandling så refererar Jidesjö (2010) till 
ROSE-projektet (Worldwide Relevance of  Science Education), där bland annat pojkar och 
flickors inställning till de naturvetenskapliga ämnena undersökts. Forskning utförd mellan 
1970-1991 visar att flickor generellt sett har en mer negativ inställning till de naturvetenskapliga 
ämnena än vad pojkar har. Skillnaderna varierar dock mellan olika delområden. Flickorna har till 
exempel en något mer positiv inställning till biologiämnet medan pojkar generellt sett har ett 
större intresse för fysik. Dessa skillnader relaterar även till att pojkar och flickor i tidiga år har 
utvecklat olika erfarenhetsrepertoarer inom de olika naturvetenskapliga ämnena. IRIS-projektet 
(Interests & Recruitment in Science) skapades utifrån ROSE-projektet med fokus på hur man 
kan öka det kvinnliga deltagarantalet för de högre naturvetenskapliga och teknologiska 
utbildningarna. Resultatet i projektet visar att elevers val av högre utbildning hör tätt ihop med 
vilken identitet eleven väljer.  

Om man jämför Murphys och Gilligans resultat med resultaten från ROSE- och IRIS-studierna, 
så kan man ställa sig frågan om de olika sätten att tänka egentligen har med olika 
erfarenhetsrepertoarer och intressen att göra. Intressen kan också vara en följd av våra 
erfarenheter, och vad som generellt sett anses vara manligt och kvinnligt. Om man även ser till de 
resultat som visar att pojkar och flickors attityder till naturvetenskap skiljer sig åt, så är det viktigt 
att undersöka hur genus framställs i läromedel för de naturvetenskapliga ämnena. Denna studie 
kommer därför att fokusera på hur genus framställs i läromedel i biologi för årskurs Fk-3.  

Mot bakgrunden som presenteras ovan är syftet med denna studie att undersöka hur genus 
konstrueras i läromedel för lågstadiet (Fk-3) samt hur framställningen av genus har förändrats 
mellan läroplansperioderna 1962 och 2011. Läromedel är en liten del i samhällsstrukturen om 
genus, som kan forma varför vi blir som vi blir i samhället. Det är därför viktigt att undersöka 
innehållet i läromedel, då tidigare studier visar att attityderna kring naturkunskap skiljer så mycket 
mellan pojkar och flickor.  
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt beskrivs de teorier som används som teoretisk tolkningsram för förståelsen av 
begreppen kön och genus. Inledningsvis presenteras Yvonne Hirdmans genussystem och därefter 
presenteras Judith Butlers begrepp den heterosexuella matrisen samt performativitet och 
subversivitet. Hirdmans genussystem är den huvudsakliga teoretiska utgångspunkten för denna 
studie, men detta har kompletterats med Butlers begrepp för att möjliggöra en mer nyanserad 
analys. På vilket sätt dessa teorier kompletterar varandra framgår i slutet av detta avsnitt. 

Yvonne Hirdmans genussystem 

Yvonne Hirdman (1988) beskriver begreppet genus som ett slags rörliga tankefigurer gällande 
män och kvinnor. Det är inte de biologiska skillnaderna mellan könen som avses, utan det 
handlar snarare om ett kulturellt format kön där de biologiska skillnaderna mellan könen utnyttjas 
och överdrivs, vilket i sin tur bidrar till att olika föreställningar om manligt och kvinnligt skapas. I 
relation till begreppet genus så talar Hirdman även om ett genussystem (Hirdman, 1988, ss.
50-51).  

Genussystemet avser en ordningsstruktur av kön (manligt och kvinnligt) som ligger till grund för 
andra sociala, politiska och ekonomiska ordningar (Hirdman, 1988, ss.50-51). Genussystemet 
representerar olika föreställningar, processer och fenomen som i interrelation med varandra ger 
upphov till en slags mönstereffekt där genus skapas och återskapas. Det är även detta mönster 
som gör att man på ett generellt plan kan tala om ett genussystem (ibid., s.51). Genussystemet 
bygger på två grundprinciper: 

1. Den första principen bygger på att det finns en dikotomi mellan manligt och kvinnligt. 
Det innebär att män och kvinnor ses som motsatser. Ordningen gäller både fysiskt och 
psykiskt och skapar ett isärhållande mellan manligt och kvinnlig. Grunduttrycket för 
dikotomin ligger i de föreställningar som finns om manligt och kvinnligt, samt vilka 
arbetsuppgifter som brukar anses som manliga eller kvinnliga.  

2. Den andra principen bygger på att mannen är norm och därmed högst upp i hierarkin. 
Att mannen är norm legitimeras även av dikotomin mellan manligt och kvinnligt 
(Hirdman, 1988, s.51).  

Genussystemet upprätthålls genom vad Hirdman benämner som genuskontrakt. 
Genuskontrakten är de föreställningar som finns om hur kvinna och man bör vara mot varandra, 
till exempel i arbetet, i kärleken, i språket, vilka kläder som är tillåtna och så vidare (Hirdman, 
1988). Genuskontrakten ärvs från generation till generation och genussystemets teori och praktik 
ligger därmed i genuskontraktet. Liknande kontrakt återfinns således i varje tidsperiod och 
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samhälle. Enligt Hirdman är syftet med begreppet att ”[…]skapa en grund som inte förändrar sig 
med tiden, en grund utifrån vilken det går att teoretisera” (ibid., s.52). Det är inte naturen i sig 
som ligger till grund för genussystemet, utan en förutsättning är att man tror på denna idé och 
dess företeelse (ibid., s.81). 

Den heterosexuella matrisen, performativitet och subversivitet 

Genusforskaren Judith Butler menar att det inom feministisk teori har uppstått en koppling 
mellan olika subjektspositioner när man talar om kön, genus och begär (Butler, 2007, s.13). 
Denna koppling går ut på att det från naturens sida finns ett naturligt manligt och kvinnligt kön, 
vilka i sin tur har ett naturligt hetereosexuellt begär till varandra. Det är detta som ger upphov till 
en genusstruktur som bygger på kulturellt konstruerade föreställningar om manligt och kvinnligt. 
Butler menar att det biologiska könet, som vanligtvis brukar uppfattas vara orsaken till ett 
genussystem med manlig överordning, är en effekt av en köns- och sexualitetsregim, som Butler 
kallar för den heterosexuella matrisen (ibid., s.13). Man blir alltså, enligt Butler, ett visst kön på 
grund av ett kulturellt tvång (Butler, 2005, s.48). På så sätt är genus, liksom kön, en kulturell 
konstruktion som inte orsakas av biologiska skillnader (Butler, 2007, s.13). Den heterosexuella 
matrisen lägger grunden för en heteronorm i samhället, och det är svårt att ändra på den då den 
är så pass inrutad i vårt samhälle och livsstil (Butler, 2006, s.132). 

De traditionella genusen, manligt och kvinnligt, underbyggs enligt Butler av så kallade 
performativa handlingar (Butler, 2007). Man kan beskriva detta som att genusen formas av de 
attribut, eller handlingar, som de vanligtvis sägs uttrycka. Identiteten som man eller kvinna bygger 
på performativa handlingar, som i sin tur är baserade på kulturella föreställningar om kön och 
genus. På så sätt kan genus betraktas som en form av fysisk stil (Butler, 2007, ss.218-222). I 
förhållande till performativitet så kan man även tala om subversivitet. Genom så kallade 
subversiva handlingar så kan man skapa ett slags motstånd mot etablerade genus. Butler beskriver 
exempel såsom transsexuella, dragqueens eller andra uttryck som på något vis parodierar på 
heteronormativitet (ibid., s.222), men i denna studie tillämpas begreppet på genusneutrala uttryck, 
eftersom att det kan betraktas som ett slags motstånd mot de etablerade genusen. 

Skillnader mellan Hirdman och Butler  

Butler menar i likhet med Hirdman att det finns en samhällelig dikotomi mellan manligt och 
kvinnligt, men en skillnad mellan Hirdman och Butler är att Hirdman menar att det finns en 
biologisk grund för dessa skillnader, men att de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor 
överdrivs och utnyttjas i förmån för en manlig överordning medan Butler menar att det inte finns 
någon biologisk grund över huvud taget för denna dikotomi. Enligt Butler är alla de skillnader 
som kopplas till manligt respektive kvinnligt genus ett resultat av sociala och kulturella 
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föreställningar mellan manligt och kvinnligt (Butler, 2007). Grunduttrycket för detta ligger i den 
heteronorm som finns i samhället, vilken Butler benämner som den heterosexuella matrisen 
(Butler, 2007). Det är den heterosexuella matrisen som ger upphov till en genusstruktur med 
manlig överordning i samhället (Butler, 2007). Manligt och kvinnligt är därmed enligt Butler ett 
resultat av den heteosexuella matrisen, vilken i sin tur underbyggs av att män och kvinnor beter 
sig på ett sätt som förväntas utifrån de normer som finns (Butler, 2007). Detta benämner Butler 
som performativitet. I förhållande till performativitet talar Butler även om subversivitet, vilket 
innebär att man uppvisar ett beteende som inte går i linje med vad som förväntas utifrån de 
normer som finns om genus. Subversivitet är därmed ett sätt att göra motstånd mot etablerade 
genus, och med utgångspunkten att det inte finns någon biologisk grund för de skillnader som 
finns mellan manligt och kvinnligt kan man även genom subversiva handlingar göra motstånd 
mot den manliga överordningen (Butler, 2007). Att enbart använda sig av Hirdman skulle 
innebära svårigheter i att analysera exempelvis genusneutrala uttryck, då hennes teori på sätt och 
vis kan verka förstärkande för de normer som finns kring genus. Samtidigt är Hirdmans teori en 
användbar analysram för att undersöka hur genus konstrueras. 

Det teoretiska ramverket för denna studie utgörs främst av Hirdmans genussystem tillsammans 
med Judith Butlers tolkning av begreppen kön och genus.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur genus konstrueras och framställs i ett urval 
biologiläromedel för lågstadiet mellan läroplansperioderna 1962 och 2011.  

Frågeställningarna för studien är följande: 
1. Hur har olika genus (manliga, kvinnliga och ospecificerade attribut) konstruerats i svenska 

läromedel i biologi för lågstadiet mellan läroplansperioderna 1962 och 2011? 
2. Hur har framställningen av genus förändrats över tid? 

!  21



Metod 

I detta avsnitt beskrivs den metod som används i studien. Hirdmans genussystem, Butlers 
heterosexuella matris samt begreppen performativitet och subversivitet operationaliseras med 
hjälp av en analysmetod baserad på kritisk diskursanalys. Avslutningsvis följer en diskussion kring 
studiens tillvägagångssätt. 

Datainsamling 

Datainsamlingen sker genom en läromedelsanalys av åtta läromedel för låg- och mellanstadiet. 
För att se hur genus konstrueras i de utvalda läromedlen har Hirdmans genussystem tillsammans 
med Butlers heterosexuella matris samt begreppen performativitet och subversivitet 
operationaliserats genom användningen av ett stereotypschema som inspirerats av Maria 
Nikolajeva (2004). Stereotypschemat har anpassats för att användas i kombination med det första 
steget i Faircloughs tredimensionella modell. Fyra analysfrågor har även formulerats för att stödja 
bearbetningen av materialet, analysen och resultatet. Utifrån analysfrågorna är det sedan möjligt 
att identifiera olika diskurser tillhörande olika tidsperioder, samt förändringen över tid. 

Kritisk diskursanalys 

I denna studie tillämpas ett angreppssätt baserat på kritisk diskursanalys som analysmetod. När 
man talar om kritisk diskursanalys så avses vanligen en bred inriktning dit många olika teorier 
räknas, men ofta så relaterar man till Norman Faircloughs tredimensionella modell som bygger på 
en samling av filosofiska premisser, teoretiska metoder och specifika tekniker för språkanalys 
(Winther Jørgenssen & Phillip, 2000, s.66).  

Begreppet diskurs har olika definitioner, men ett vanligt sätt att beskriva det på är som ett 
bestämt sätt att tala och förstå världen (Winther Jørgenssen & Phillips, 2000, s.7). Det handlar om 
sammanhängande uttr yck och påståenden som ti l lsammans utgör en helhet 
(Nationalencyklopedin, diskurs). Vårt sätt att tala är inte neutralt, utan vår omvärld, identiteter 
och sociala relationer avspeglas kontinuerligt i talet. Hur vi talar spelar en stor roll för hur vi 
uppfattar vår omvärld, och på så sätt formar talet också vår omvärld (Winther Jørgenssen & 
Phillips, 2000, s.7). Därigenom skapar och reproducerar vårt språkbruk kunskap, identiteter och 
sociala relationer (ibid., s.71). Enligt Fairclough är en dimension av en diskursanalys en 
kommunikativ händelse, vilken utgörs av ett fall av språkbruk, exempelvis en tidningsartikel, film 
eller politiskt tal (ibid., s.77). En diskurs kan även vara ett resultat av en läromedelsanalys, 
eftersom ett läromedel är en form av kommunikationsmedel och därigenom ett fall av språkbruk. 

!  22



Faircloughs tredimensionella modell 

Norman Faircloughs tredimensionella modell används som utgångspunkt för att analysera 
studiens empiri, eftersom den är användbar som analytisk ram när man ska undersöka 
kommunikation, samhälle samt underliggande maktstrukturer, som exempelvis ett genussystem 
(Winther Jørgenssen & Phillips, 2000, s.74). Enligt Fairclough är alla typer av språkbruk en 
kommunikativ händelse som kan delas in i tre dimensioner: 

1. Text: Tal, skrift, bild eller en blandning av det språkliga och det visuella. Det vill säga 
textens egenskaper. 

2. Diskursiv praktik: Produktion och konsumtion av texter. Det vill säga de processer som 
är förbundna med texten.  

3. Social praktik: Den bredare “sociala praktiken” som den kommunikativa händelsen är 
en del av. Innehåller både diskursiva och icke-diskursiva enheter (Winther Jørgenssen & 
Phillips, 2000, ss.74-75). 

Fairclough förespråkar att man analyserar alla tre dimensioner i en diskursanalys. I denna studie 
så har vi valt att begränsa oss till att i första hand analysera texten (se nedan), då syftet med 
studien är att se hur genus konstrueras i de olika läromedlen (Winther Jørgenssen & Phillips, 
2000, s.84). Enligt Fairclough utgörs inte texten av enbart skrift utan även bilder räknas in som 
text (ibid., ss.72-75). Det visuella utgör således en stor del av texten som helhet. I denna studie är 
det främst bilderna som har stått i fokus för analysen, eftersom innehållet i de analyserade 
läromedlen till stor del utgörs av bilder. Att enbart analysera texten skulle därför innebära ett för 
litet underlag för studien.  

För att analysera det första steget i den tredimensionella modellen, texten, så beskriver Fairclough 
tre olika analysredskap: etos, interaktionell kontroll och intertextualitet. Det verktyg som främst 
har tillämpats i denna studie är textens etos, vilket avser hur identiteter konstrueras genom språk 
och kroppsliga drag (utseende och dylikt) i text och bild (Winther Jørgenssen & Phillips, 2000, s.
87). Andra redskap för att analysera texten i enlighet med Faircloughs tredimensionella modell är 
interaktionell kontroll, vilket avser hur texten förhåller sig till läsaren genom tilltal, exempelvis 
“du”- och “vi”-form, “han” eller “hon”. I denna studie har den interaktionella kontrollen i text 
analyserats genom att granska textens förhållningssätt till läsaren genom tilltal. Den 
interaktionella kontrollen avser även en analys av användningen av genusspecifika ord, 
exempelvis “han“ eller “hon“ och “pojke“ eller “flicka“. I bild har den interaktionella kontrollen 
analyserats genom att granska hur individer placeras i bild. Intertextualitet innebär att 
kommunikativa händelser alltid bygger vidare på tidigare händelser, då det till exempel inte går att 
undvika ord som har använts tidigare. En diskurs börjar således aldrig om helt från början, och 
det går alltid att identifiera återkommande drag från andra diskurser (ibid., s.77).  
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Alla tre analysverktyg är användbara för att analysera både text och bild, men etos är främst 
användbar vid analys av bild och interaktionell kontroll är mer användbar vid analys av text. 
Intertextualiteten analyseras vid ett separat avsnitt, “Förändring över tid”, för att se hur 
diskurserna bygger vidare på varandra. För att identifiera olika diskurser har vi med hjälp av 
Faircloughs analysredskap sökt efter mönster och regelbundenheter samt utmärkande drag i 
framställningen av bild och i språkanvändningen. 

Stereotypschema 

För att analysera hur genus konstrueras i skrift och bild har Faircloughs analysredskap 
kompletterats med ett stereotypschema. Det är ett verktyg för att kunna identifiera olika manliga 
och kvinnliga attribut. De stereotypa attributen kan även ses som en form av performativa 
handlingar, och om de förekommer på motsatt sätt än förväntat så kan de även ses som 
subversiva handlingar. Det är i första hand textens etos som har analyserats med hjälp av 
schemat, eftersom detta verktyg används för att analysera hur identiteter konstrueras, schemat är 
även till hjälp för att analysera textens interaktionella kontroll och intertextualitet då det är 
nödvändigt att identifiera genusspecifika attribut som ett första steg i analysen. Om 
genusspecifika attribut inte har analyserats i ett första steg, går det inte heller att analysera varken 
den interaktionell kontrollen eller intertextualitet med avseende på genus.  

I konstruktionen av schemat har vi utgått från Maria Nikolajeva (2004) som, i likhet med 
Hirdman, menar att manligt och kvinnligt bygger på dikotomier. Utifrån denna premiss menar 
Nikolajeva vidare att det är möjligt att utforma ett schema för vilka attribut som representerar 
manlighet och kvinnlighet hos skönlitterära figurer (Nikolajeva, 2004, s.129). Utifrån detta 
schema blir det sedan möjligt att analysera hur stereotypa individer skildras (ibid., s.130). 
Nikolajeva ger även ett exempel på hur ett sådant schema kan se ut (se bilaga 19). Nikolajeva 
beskriver tillvägagångssättet och ger exempel i förhållande till skönlitteratur, men ett liknande 
tillvägagångssätt är även rimligt att använda i denna undersökning, eftersom det åskådliggör hur 
genuskontrakten kan konkretiseras i vardagen. För att analysera på vilket sätt genus konstrueras i 
läromedel i NO, så är det brukligt att identifiera olika manliga och kvinnliga attribut. Några av 
attributen som Nikolajeva ger exempel på, till exempel vacker som kvinnligt attribut (se bilaga 
19), kräver en ytterligare avgränsning för att kunna användas i denna studie och har därför delats 
upp som flera olika attribut. Med hänsyn till detta har vi, baserat på Nikolajevas stereotypschema, 
konstruerat ett eget schema där antalet attribut gällande beteende har minskats och attributen 
gällande utseende har breddats. Nikolajeva använder exempelvis attributet “vacker”, vilket i 
schemat, som används i denna studie har översatts till “kvinnlig kroppsform”, “långt hår” och 
“kvinnlig klädsel” såsom kjol och klänning. I motsatsförhållande till vacker använder Nikolajeva 
attributet “stark”, vilket i denna studie har översatts med “manlig kroppsform” samt “manlig 
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klädsel”, då byxor är ett mer praktiskt klädesplagg än klänning som exempelvis tillåter mer fysisk 
aktivitet. Stark står även som ett självständigt attribut, då man även kan tala om ett starkt uttryck, 
exempelvis kroppshållning och känslouttryck. Det är dock fortfarande markörer gällande både 
beteenden och utseende som står i fokus för analysen, se schemat nedan: 

Tabell 1: Attribut som visar könsstereotyper 

Vid analysen av genusaspekter så beskriver Nikolajeva att det ibland finns en viss problematik i 
motsättningen mellan manligt och kvinnligt (Nikolajeva, 2004, s.130). Eftersom att mannen i vår 
kultur utgör norm, så betraktar vi omedvetet det som inte explicit framställs som kvinnligt som 
neutralt, vilket i och med den manliga normen i sin tur även implicit kan tolkas som manligt 
(ibid., s.131). Vid analysen av den insamlade empirin har vi tagit hänsyn till detta. 

Analytiska frågor 

Utifrån Faircloughs tredimensionella modell och det stereotypschema som utformats för att 
understödja analysen har även fem analytiska frågor utformats som utgångspunkt för analysen av 
läromedlen. För att identifiera olika diskurser har vi utifrån de analytiska frågorna sökt efter 
mönster och regelbundenheter i de utmärkande drag som finns i framställningen av bild och i 
språkanvändningen. Fråga 1-4 används vid analysen för att identifiera de olika diskurserna och 
fråga 5 används för att analysera förändring mellan diskurserna. 

1. Hur konstrueras genus utifrån utseendeaspekterna och beteenedeaspekterna med hjälp av 
stereotypschemat ovan samt genom användningen av genusspecifika ord (hon eller han, 
flicka eller pojke)? 

2. Hur förhåller sig texten till läsaren genom sitt tilltal? 
3. Hur många “flickor” respektive “pojkar” finns representerade i läromedlet? 
4. Vilken relation har de olika genusen till varandra? (par, syskon, kompisar) 

Pojkar 
❖ Manlig kroppsform (muskulös, breda axlad) 
❖ Kort hår eller ansiktshår (kortare än 

käkbenen, skägg eller mustasch) 
❖ Manlig klädsel (byxor, kavaj, fluga, badbyxor, 

dämpade färger exempelvis blå) 
❖ Pojknamn eller substantivet (Pojke, han/

honom) 
❖ Stark, känslokall, hård 
❖ Våldsam 
❖ Självständig, modig, beskyddande 
❖ Aktiv 
❖ Rationella

Flickor 
❖ Kvinnlig kroppsform (kurvor, bröst)  
❖ Långt eller uppsatt hår (längre än käkbenen, 

håraccessoarer etcetera) 
❖ Kvinnlig klädsel (klänning, kjol, baddräkt, 

färgstarka färger exempelvis rosa) 
❖ Flicknamn eller substantivet (flicka, hon/

henne) 
❖ Emotionell, sårbar, mild 
❖ Omsorgsfull 
❖ Beroende, rädd 
❖ Passiv  
❖ Intuitiva 
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5. Vilka likheter och skillnader finns det mellan de olika diskurserna? 

Bearbetning av material, genomförande 

Analysverktyget etos tillämpas genom att med hjälp av stereotypschemat identifiera olika 
genusspecifika attribut i bild och text. När ett sådant attribut identifieras så görs en markering om 
var och hur det stereotypa attributet förekommer. När hela materialet har bearbetats på detta sätt, 
så görs en avvägning av hur de stereotypa dragen eller avsaknaden av dem sammantaget bidrar till 
om individen i fråga uppfattas som pojke, flicka eller om det inte går att avgöra genusidentiteten. 
Det är här även väsentligt att se om det finns motsägelser mellan de attribut som uppvisas. Ett 
stereotypt attribut, till exempel långt hår, räcker inte för att individen ska tolkas som en flicka, 
utan man behöver även se till hur individen porträtteras i övrigt, exempelvis genom klädsel och 
beteende. Hur en individ ser ut och beter sig påverkar således hur genustillhörigheten uppfattas. 
En individ med ett stereotypt utseende behöver till exempel inte ha ett motsvarande stereotypt 
beteende. En individ som ser ut som en stereotyp flicka kan exempelvis bete sig som en stereotyp 
pojke. När det har varit en påtaglig skillnad mellan det stereotypa utseendet och beteendet, så har 
detta tolkats som en flicka eller kvinna med manligt beteende och vice versa. En individ kan ha 
motsägelsefulla genusstereotypiska eller ospecificerade drag, och detta kan göra att 
genustillhörigheten inte går att analysera. I text tillämpas etos genom att analysera förekomsten av 
pronomenen ”han” eller ”hon”, substantiven ”flicka” eller ”pojke”, samt mans- och kvinnonamn. 
Detta berör analysfråga 1.  

Analysfråga 3 berör också textens etos, eftersom att över- eller underrepresentation kan bidra till 
konstruerandet av identiteter som över eller underordnade. Efter att individernas identitet har 
analyserats så har antalet pojkar, flickor eller individer med ospecificerat kön räknats. Även fråga 
fyra berör textens etos då en heterosexuell relation bidrar till konstruerandet av identiteter som 
man och kvinna som motsatser. Dessa frågor har besvarats genom att räkna antalet personer som 
enligt stereotypschemat uppfattas som män eller kvinnor. 

Interaktionell kontroll tillämpas i analysen genom att granska hur texten förhåller sig till läsaren 
genom tilltal, om den vänder sig till läsaren genom användningen av “du” eller “vi”, samt om 
detta varierar beroende på vad texten handlar om eller vem som finns med i bild. Detta berör 
alltså i första hand analysfråga 2, men till viss del även analysfråga 1 eftersom att det har att göra 
med förekomsten av genusspecifika ord som ”han” eller ”hon”, ”flicka” eller ”pojke”. Eftersom 
det har att göra med vem som finns med i bild måste en analys av hur genustillhörigheten göras 
först, och på så sätt berör det även textens etos. Interaktionell kontroll analyseras även genom att 
granska hur individer placeras i bild. En individ som placeras centrerat i bild förefaller exempelvis 
som mer betydelsefull än en individ som placeras i bakgrunden eller på sidan. En individ som 
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positioneras med ansiktet vänd från kameran förefaller även vara mindre betydelsefull än en 
person som positioneras med ansiktet vänd mot kameran.  

Intertextualitet tillämpas i analysen genom att granska hur diskursernas etos samt interaktionella 
kontroll har förändrats över tid. Efter en analys av textens etos samt interaktionella kontroll har 
återkommande drag mellan diskurserna identifierats, för att visa på likheter och förändringar. 
Detta berör analysfråga 5.  

Material och Urval 

Urvalet i studien fokuserar på biologiläromedel med ämnesområdet kroppen avsedda för årskurs 
Fk-3. På grund av begränsad tillgång till läromedel har dock två böcker för mellanstadiet med 
liknande ämnesinnehåll analyserats. 

Urvalet har avgränsats till åtta läromedel utgivna av fem olika förlag. Tre av läromedlen är skrivna 
av samma författare, två läromedel är utgivna av ”Liber”, tre är utgivna av ”Natur & kultur”, en 
är utgiven av ”Gleerups”, en är utgiven av ”Norstedt” och det sista läromedlet är utgiven av 
”Almqvist & Wiksell förlag AB”. Som tabellen nedan visar så analyserades ett kapitel om 
människokroppen i vardera läromedel. I två läromedel analyserades dock 17 sidor i följd, då hela 
boken handlade om människan. 

Tabell 2: Insamlat material, läromedel  

Läroplan Läromedel Sidor Utgivningsår Benämning i 
analysen: koder

Lgr62-69 Naturkunskap för 
grundskolan 4-6  

Naturkunskap, för 
grundskolan åk 5

Kapitel: Vår växande kropp (s.
221-s.230) 

Kapitel: Människan, luften och 
värmen (s.29-s.38)

1965 

1966

62-NFG-65 

62-NFG-66

Lgr80 NO för lågstadiet 
Experimentbok 3 

Kapitel: 5 Människan (s.74-s.95) 1982 80-NFLE-82

Lpo94
Prima NO Människan 1 
Puls Biologi med fysik 
och kemi 
Puls Grundbok Biologi 
Människan

Sidor: 4-21 
Kapitel: Din kropp (s.76-s.87) 

Sidor: 4-21

1996 
2001 

2004

94-PNM-96 
94-PBMFOK-01 

94-PGBM-04

Lgr11 Puls, No-boken 
Boken om No: 1-3

Kapitel: Din Kropp (s.38-s.51) 
Kapitel: Människokroppen (s.
69-s.85)

2011 
2013

11-PNB-11 
11-BON-13

!  27



Beteckningarna i tabellen ovan kommer användas som referatmarkeringar vid analysen. Koderna 
står för: läroplan, läromedlets initialer och utgivningsår. Exempelvis: Lpo94, Puls Grundbok 
Biologi Människan och 2004 blir 94-PGBM-04. 

Avgränsningar  

För att avgränsa urvalet av material så utformades två huvudkriterier. Det första kriteriet var att 
läromedlen skulle vara utgivna under olika läroplansperioder, från Lgr62 till och med Lgr11. Två 
läromedel från varje läroplansperiod valdes ut. Inom ramen för denna undersökning har dock 
insamlingen av materialet begränsats till Blåsenhusbiblioteket, vilket resulterade i att endast ett 
läromedel från tidsperioden då Lgr80 var aktiv kunde analyseras. Utbudet var större under 
läroplansperioden 1994, vilket möjliggjorde att tre läromedel från denna tidsperiod kunde 
analyseras. Det andra kriteriet var att läromedlen skulle vara utgivna av etablerade förlag, och 
gärna av samma förlag, för att tydligare se en förändring och utveckling i läromedlens innehåll. 
En annan central avgränsning för studien var NO-läromedel för lågstadiet med ämnesområde 
biologi och människokroppen som huvudfokus. 

Metodreflektion  

Analysmetoden som används i denna studie bygger på kritisk diskursanalys och mer specifikt på 
Faircloughs tredimensionella modell. Inom ramen för denna studie så har vi valt att i första hand 
begränsa oss till att analysera ett steg i Faircloughs tredimensionella modell, nämligen texten. 
Genom att analysera texten så kan vi inte uttala oss om varken den diskursiva eller den sociala 
praktiken. Man bör dock vara medveten om att alla tre dimensioner i Faircloughs 
tredimensionella modell i viss mån går in i varandra. Det innebär att man både analyserar textens 
produktions- och konsumtionsprocess när syftet egentligen är att analysera textens egenskaper 
och vice versa (Winther Jørgenssen & Phillips, 2000, ss.87-90). Att de olika stegen i Faircloughs 
tredimensionella modell går in i varandra är någonting som ofta lyfts fram som kritik mot 
modellen. Fairclough menar dock att det fortfarande är två olika dimensioner och att de därför 
bör åtskiljas i analysen (ibid., s.75). I denna studie går vi, i viss mån, in på den diskursiva praktiken 
genom att analysera intertextualiteten i analysavsnittet, men dessa hålls åtskilda i analysen genom 
att analyseras i olika avsnitt. Vi kan dock inte uttala oss om vilka konsekvenser texten och 
illustrationerna får för eleverna, då vi inte analyserat den diskursiva- och den sociala praktiken på 
djupet.  

En annan vanlig kritik som brukar riktas mot Faircloughs kritiska diskursanalys är att det ingår en 
varaktig subjektivitet i analysen (Bryman, 2010). Vid denna typ av analys så går det inte att 
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undvika ett visst mått av subjektivitet, då det hela tiden handlar om en tolkningsprocess. Detta 
kan betraktas som en svaghet, men å andra sidan så möjliggör angreppssättet att man får syn på 
språkliga uttryck som ligger till grund för hur makt konstrueras (Ekström & Larsson, 2010, s.
156). Metoden är således användbar för att synliggöra makt exempelvis ett genussystem. 
Genustillhörighet är inte heller någonting fast och absolut, utan någonting som bygger på egna 
och andras uppfattningar, vilket i sin tur innebär att genus i sig är någonting subjektivt. Det är 
alltså svårt att undersöka frågan över huvud taget utan att det finns ett visst mått av subjektivitet 
inblandat. Metoden är således motiverad att använda för att synliggöra hur genus konstrueras i 
läromedel, inte minst med tanke på de starka jämställdhetssträvanden som uttrycks i den 
nuvarande läroplanen (se bakgrund). Genom operationaliseringen av Hirdmans genussystem och 
användningen av stereotypschemat så bortser vi, i vilket fall i den mån det går, från våra egna 
värderingar vid analysen. 

Etiska överväganden  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav när det gäller forskningsetiska aspekter: 
samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa måste man ta hänsyn 
till när det handlar om individer, exempelvis vid observationer. Då denna studie omfattar texter, 
är inte alla dessa huvudkrav relevanta, men studien har tagit hänsyn till upphovsrätten i de källor 
som använts. 

Validitet och reliabilitet 

Det finns olika kriterier för att mäta kvaliteten i en forskningsstudie. Vanliga kriterier som 
används är validitet och reliabilitet, men många kvalitativa forskare har ifrågasatt dessa kriteriers 
relevans i kvalitativa studier. Forskarparet LeCompte och Goetz har anpassat begreppens 
innebörd för kvalitativa studier, och skiljer då mellan begreppen extern reliabilitet, intern reliabilitet, 
intern validitet och extern validitet (Bryman, 2010, s.465). Det är dessa begrepp som används för att 
diskutera kvaliteten i denna studie.  

Extern reliabilitet står enligt LeCompte och Goetz för i vilken omfattning en studie kan upprepas 
(Bryman, 2010, s.465). De menar att det inom kvalitativ forskning kan vara svårt att uppnå detta 
kriterium eftersom att det inte går att frysa en social miljö (ibid., s.465). Då denna studie är en 
läromedelsanalys, och inte utförs i direkt anslutning till någon social miljö, så utgörs empirin av 
ett fast material som är möjligt att analysera igen, vilket är en styrka för studiens externa 
reliabilitet. Analysmetoden som används kräver dock att empirin på något vis tolkas, vilket är en 
svaghet för studiens externa validitet eftersom att materialet kan tolkas på olika sätt av olika 
individer. Användningen av studiens stereotypschema samt de analysfrågor som har formulerats 
ökar dock möjligheterna för att andra forskare ska göra liknande tolkningar.  
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Intern reliabilitet innebär att de som ingår i ett forskarlag är överens om hur det som analyseras 
ska tolkas (Bryman, 2010, s.465). I denna studie så har materialet dubbelkodats, vilket innebär att 
materialet har analyserats en gång av vardera författare (Boréus & Bergström, 2012, s.57). 
Materialet har på så sätt analyserats först av författare ett, och sedan av författare två för att 
tolkningen ska vara överensstämmande, vilket stärker den interna reliabilitet i studien. Liksom vad 
gäller för den externa reliabilitet, stärker användningen av stereotypschemat samt analysfrågorna 
den interna reliabiliteten.  

Intern validitet innebär att forskarens observationer ska vara överensstämmande med de 
teoretiska idéer som denne utvecklar (Bryman, 2010, s.465). I denna studie så har analysfrågorna 
och stereotypschemat som använts för att analysera läromedlen noggrant utformats efter studiens 
teoretiska perspektiv. Analysen grundar sig därmed i de teoretiska begrepp som är relevanta för 
studiens syfte. Analysverktygen har använts konsekvent vilket stärker den interna validiteten.  

Extern validitet handlar om i hur pass stor utsträckning resultaten kan generaliseras. I kvalitativa 
studier kan detta kriterium ibland vara ett problem på grund av ett begränsat urval (Bryman, 
2010, ss.466-467). Inom ramen för denna undersökning har materialet begränsats till ett urval av 
högst tre läromedel för varje tidsperiod som granskats. En ytterligare avgränsning har även gjorts 
till ett urval av kapitel eller sidor i de läromedel som har valts ut, vilket innebär att materialet inte 
är representativt för de tidsperioder som har granskats. Detta innebär en svaghet för den externa 
validiteten, eftersom att studiens resultat genom det begränsade materialet, inte kan göra anspråk 
på att vara generaliserbart.  

Arbetsfördelning 
I ett första steg av analysen så delades materialet upp mellan uppsatsförfattarna. Författare 1 
analyserade fyra läromedel och författare 2 analyserade fyra läromedel. I det andra steget så har 
materialet dubbelkodats, vilket innebär att det har analyserats en gång av vardera författare. Detta 
för att författarparet ska vara överens om de slutsatser som dras i studien. Efter att materialet 
dubbelkodats så har det sammanställts och bearbetats tillsammans. Artiklarna i avsnittet “Tidigare 
forskning” delades upp. Författare 1 hade huvudansvar för ”Ann-Sofie Ohlander”, ”Caroline 
Graeske”, ”Moira von Wright”, ”Ann H Kerkhoven” och ”Anders Jidesjö” och Författare 2 hade 
huvudansvar för ”Britt-Marie Berge och Göran Widding”, ”Åse Røthing”, ”Angerd Eilard”, 
”Ann G Elgar” och ”Iris-studien". De resterande avsnitten i studien, såsom ”Sammanfattning”, 
”Inledning”, ”Bakgrund”, ”Teori”, ”Syfte & frågeställningar”, ”Metod”, ”Resultat och Analys” 
och ”Diskussion” skrevs och bearbetades tillsammans. 
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Resultat och Analys 

I den insamlade empirin har fyra olika diskurser kunnat urskiljas. Dessa har namngetts Diskursen 
om den manliga normen, Den utjämnande diskursen, Den balanserande diskursen och Den neutraliserade 
diskursen. Dessa kommer att beskrivas nedan tillsammans med förklarande exempel. Därefter 
följer ett avsnitt, Förändring över tid, där läromedlens intertextualitet kommer analyseras, för att se 
hur diskurserna bygger vidare på varandra. 

Den manliga diskursen 

I det insamlade materialet från tidsperioden Lgr62 - Lgr69 finns endast en kvinna representerad i 
bild och 12 bilder på män eller pojkar. Männen är alltså överrepresenterade i bild, och den 
manliga normen under denna period är därmed tydlig. Gällande etos skildras den kvinna som 
finns med i bild som en bakgrundsgestalt, med ett milt och omhändertagande beteende då hon 
till synes arbetar som sjuksköterska och passar upp på två pojkar som finns med i förgrunden till 
bilden (62-NFG-65, s.222). Att hon skildras i bakgrunden relaterar vi till attributet passiv. 
Pojkarna i förgrunden uppvisar ett starkt uttryck. Det manliga genuset konstrueras överlag som 
starka, självständiga och rationella individer med kort hår, hatt, rock, byxor, kostymskor och 
skjorta etcetera, vilka är stereotypiska manliga attribut. Även det kvinnliga genuset konstrueras på 
ett stereotypiskt sätt, då den individ som förekommer uppvisar ett milt, passivt och 
omhändertagande beteende (se bilaga 11). Det dikotomiska förhållandet mellan manligt och 
kvinnligt är därmed tydlig, då manligt och kvinnligt genus konstrueras på stereotypa sätt genom 
att det biologiska könet förstärks med traditionellt manliga och kvinnliga attribut. 

Om man ser till den interaktionella kontrollen i texten så är textens tilltal i båda läromedlen 
genomgående i “vi”-form, förutom i ett avsnitt i läromedlet från 1965 som heter: “Att växa till 
kvinna” (se bilaga 12). I detta avsnitt, som finns under en separat rubrik, ändras plötsligt textens 
tilltal från “vi” till “flickan” (62-NFG-65, s.228). Eftersom flickan förekommer under en separat 
rubrik så definieras hon därmed som ett avvikande objekt från den manliga normen. I brödtexten 
är både de manliga och kvinnliga attributen exkluderade. Om man ser till den interaktionella 
kontrollen i bild, så positioneras kvinnan, i den bild där en kvinna förekommer, som en 
bakgrundsgestalt (62-NFG-65, s.222). Pojkarna står i förgrunden och är centrerade i bilden (se 
bilaga 11). Detta indikerar att kvinnan inte är lika viktig som pojkarna, och den manliga normen 
understryks därmed ytterligare.  

Den utjämnande diskursen 

Under tidsperioden som Lgr80 var aktiv, samt i de böcker som utkommit under den senare 
perioden då Lpo94 var i bruk så framträder en diskurs där fördelningen mellan pojkar och flickor 
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är nästintill jämn, men med tydliga manliga och kvinnliga stereotyper. I läromedlet från Lgr80 så 
illustreras tre pojkar och fyra flickor. I läromedlen från 2001 och 2004 förekommer totalt 21 
flickor och 21 pojkar, och fördelningen mellan pojkar och flickor är helt jämn i båda dessa 
läromedel.  

Gällande etos, så konstrueras genus på relativt stereotypiska sätt. I läromedlet från Lgr80 så 
framställs alla flickor med typiskt kvinnliga attribut såsom långt hår och färgglada kläder. 
Flickornas beteenden tolkas även som typiskt kvinnliga såsom milda, passiva, omhändertagande 
och beroende. Ett exempel finns på sida 88 (80-NFLE-82), där en flicka står i bakgrunden av 
bilden. Hon har långt uppsatt hår med rosa rosetter, står tätt ihop med benen och ler lite osäkert. 
Hennes beteende relateras till attributen passiv och mild. Hon står också halvt utanför bilden, 
vilket förstärker intrycket av henne som passiv. Även i läromedlen från Lpo94 (2001 och 2004) så 
skildras flickorna med långt hår, färgglada kläder, klänning och uppvisar ett milt och 
omhändertagande beteende. Exempelvis så förekommer det två bilder på flickor med långt hår 
som skildras tillsammans med djur, samtidigt som de har ett leende på läpparna (11-PNB-11, s.
51), vilket anses som ett milt och omhändertagande beteende. Ett annat exempel finns på sida 80 
i läromedlet från 2001 (94-PBMFOK-01) där en flicka med tydliga kvinnliga attribut som rosa 
baddräkt, utsläppt långt hår och ett hårspänne, finns porträtterad med bildtexten “Jenny är 10 år. 
Hon spelar innebandy på fritiden” (94-PBMFOK-01, s.80). Hennes identitet som “flicka” 
förstärks här genom användningen av kvinnonamnet “Jenny” (se bilaga 8).  

Pojkarnas utseende relateras istället till typiska manliga attribut såsom byxor, kort hår och tröjor. 
Vid ett tillfälle på sidan 91 i läromedlet från 1982, visas dessutom manliga kroppsdelar i en bild 
som illustrerar kroppens anatomi (80-NFLE-82, s.91). De beteenden som männen och pojkarna 
uppvisar relateras till stereotypiskt manliga attribut såsom aktiva, starka och självständiga. Ett 
exempel på detta finns på sida 5 i läromedlet från 2004, där en bild på en pojke med tillhörande 
bildtexten anger att “han” ska klara sig ensam i bushen i flera dagar, som ett test på manlighet 
(94-PGBM-04; se bilaga 13). Det finns även ett annat exempel på sida 77 i läromedlet från 2001, i 
en bild där två individer utför karate. De har stereotypiska manliga attribut, såsom kort hår, 
shorts och manlig kroppsform med bildtexten “Kristian och Mattias tränar karate. De är 10 år 
och tvillingar” (se bilaga 7). Utöver de stereotypiska manliga attributen, förstärks individernas 
identitet som män genom användningen av mansnamnen Mattias och Kristian (94-PBMFOK-01, 
s.77). I läromedlet från 2004 så förekommer det också beskrivande bilder av kroppen, till exempel 
om huden, skelettet och blodomloppet, där det genomgående är samma pojke som visas (se 
bilaga 17). Detta tillsammans med en viss överrepresentation visar på att det går att urskilja en 
manlig norm i materialet. Vid ett tillfälle förekommer det dock ett undantag från den manliga 
stereotypen i en bild där en man håller i ett barn (94-PGBM-04, s.5; se bilaga 14). Han skildras 
dock tillsammans med en kvinna i vad som ser ut att vara en parrelation (ibid, s.5). Skildringen av 
män och kvinnor tillsammans återkommer på sida 7 i läromedlet från 2004 (94-PGBM-04). Där 
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illustreras fem par som till synes befinner sig i en parrelation tillsammans (se bilaga 5). Två av 
männen beter sig beskyddande, då de har armen om sin kvinna och för henne framåt. I och med 
detta gestaltas kvinnan som beroende och passiv (se bilaga 5). Detta visar på att det inom denna 
diskurs även går att urskilja en tydlig heteronormativitet. Att genus konstrueras på tydliga 
stereotypiska sätt tillsammans med den heteronorm som framträder, visar på att det finns en 
tydlig könsdikotomi inom denna diskurs.  

Gällande den interaktionella kontrollen i text, så är tilltal i båda läromedlens brödtexter 
inkluderande för alla, då de använder ord som “flicka” och “pojke” istället för pronomenet “du”. 
Däremot är bildtexterna i läroböckerna från 2001 och 2004 inte könsneutrala då ord som 
exempelvis “han” finns med. Bildtexterna anger ofta genustillhörigheten hos individen som 
illustreras i bild, som exempelvis deras tilltalsnamn (94-PBMFOK-01, s.77). Genom tilltalet “du” 
vänder sig texten till både flickor och pojkar som individer, men användningen av substantiven 
“flicka och “pojke” visar på att flickor och pojkar ändå särskiljs, och det går därmed att urskilja 
en dikotomi mellan manligt och kvinnligt. Om man ser till den interaktionella kontrollen i bild, så 
positioneras både flickor och pojkar centrerade i bild, i de flesta fall. I läromedlet från 2001 
positioneras flickor och pojkar centrerade i alla bilder eller uppslag. I läromedlet från 2004 så är 
både flickorna och pojkarna, i de flesta fall centrerade i bild. Det finns dock ett undantag där en 
pojke är centrerad i bild och flickorna står på varsin sida av honom (94-PGBM-04). I en annan 
bild från samma läromedel, så sitter fyra flickor i vattnet med ryggen mot kameran, medan 
pojkarna i bilden står med ansiktet mot kameran. Detta ger sken av att pojkarna är viktigare än 
flickorna. Detta tyder på, trots att pojkar och flickor i de flesta fall ges samma plats i bild, att det 
fortfarande går att urskilja en manlig norm. I läromedlet från 1982 på sida 88 (80-NFLE-82) så 
finns det även en flicka som placeras halvt utanför bilden, vilket symboliserar att hon inte är lika 
viktigt som de övriga individerna i bilden. I övrigt så placerades både pojkar och flickor 
centrerade i bild. 

Den balanserande diskursen  

Under läroplansperioden Lpo94 framträder även en annan diskurs i det läromedel som utkommit 
1996. Läromedlet från 1996 har överlag en jämn fördelning mellan pojkar och flickor. Totalt 
förekommer det 20 bilder på pojkar eller män och åtta bilder på flickor eller kvinnor. 12 av 
männen förekommer dock i en och samma bild (94-PNM-96, s.21), vilket gör att fördelningen 
ändå i det stora hela kan betraktas som jämn.  

Gällande etos så konstrueras både manligt och kvinnligt genus på stereotypa sätt, men detta gäller 
främst om man ser till utseendet hos de personer som skildras. Flickorna och kvinnorna 
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porträtteras med typiskt kvinnliga attribut, såsom färgglada kläder, kjol, klänning, långt hår och 
smink. Männen porträtteras istället, sett till utseendet, med typiskt manliga attribut, såsom kort 
hår, skägg, byxor, skjorta, keps, hatt och kavaj. Om man istället ser till beteendet hos de individer 
som skildras så blir det påtagligt att det manliga och kvinnliga genuset har bytt kroppar. Resultatet 
visar att de individer som ser ut som flickor uppvisar stereotypa manliga beteenden, såsom 
självständiga, starka och tävlande, då de illustreras när de utför manliga aktiviteter som 
exempelvis springa, hoppa eller äta.  

Majoriteten av de individer som utseendemässigt porträtteras som män, uppvisar istället 
stereotypiskt kvinnliga beteenden såsom milda, passiva, beroende, omhändertagande och 
emotionella. Ett exempel finns på sida 4 (94-PNM-96) där en “man” sitter med ett barn i sin 
famn, vilket är ett milt och omhändertagande beteende. Ett annat exempel finns på samma sida 
där en “flicka” hoppar höjdhopp, vilket är ett aktivt och tävlande beteende (se bilaga 9). Manligt 
och kvinnligt genus konstrueras därmed på stereotypa sätt, men det manliga och kvinnliga 
stereotypa beteendemässiga genuset har flyttats över till det motsatta genusets kropp. Det finns 
dock ett undantag från detta på sida 13 (94-PNM-96) där en individ med ett stereotypiskt manligt 
utseende blir nedbrottad av en rabiessmittad hund. Pojken i berättelsen visar typiska manliga 
egenskaper såsom styrka, våldsamhet och aggressivitet (94-PNM-96, s.13). I textens etos, så är 
konstruerandet av genus följaktligen fortfarande stereotypt på det sättet att de beteenden och 
utseenden som skildras är stereotypa, även om överflyttningen mellan utseendemässigt och 
beteendemässigt genus i sig inte är stereotypt. Inom denna diskurs så är dikotomin mellan det 
manliga och kvinnliga genusen, trots att rollerna är ombytta, ändå märkbar.  

Om man ser till den interaktionella kontrollen i text, så är textens tilltal till eleverna personlig. 
Texten inkluderar eleverna genom att använda ord som “du”, samt genom att ställa många frågor 
som exempelvis på sida 4, “vad tror du att du mer behöver?” (94-PNM-96, s.4) där avsnittet 
handlar om vad människan behöver. I bildtexterna är både de manliga och kvinnliga attributen 
exkluderade. Brödtexten undviker också genusspecifika ord i stort, men det finns ett undantag på 
sida 13 där texten nämner en fransk ramsa som handlar om en pojke vid namn “Jean” som blir 
nedbrottad av en rabiessmittad hund med texten “Jean och hans pappa åkte till Paris och träffade 
Pasteur” (94-PNM-96, s.13). Texten i stort vänder sig alltså till läsaren som individ, och alla 
inkluderas oavsett genustillhörighet. Att det förekommer mansnamn förstärker dock individernas 
identitet som pojkar och särskiljer dem från flickor, vilket förstärker dikotomin mellan manligt 
och kvinnligt.  

Om man ser till den interaktionella kontrollen i bild, positioneras främst individer med manliga 
attribut till utseendet i mitten av bilderna. Individer med kvinnliga attribut, finns lika många 
gånger som de med manliga attribut, men männen får mer plats och är mer centrerade i bilderna. 
Ett exempel finns på sida 12 i läromedlet från 1996, där mannen sitter i en badtunna centrerad i 
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bild. Kvinnorna står på varsin sida om honom och uppvisar typiskt kvinnliga beteenden, en av 
dem tvättar hans hår och en annan håller upp en handduk för honom (se bilaga 10). Även fast 
flickorna, i de resterande exemplena från boken, uppvisar manliga beteenden, positioneras 
fortfarande individer med stereotypiska manliga utseenden i mitten av bilderna. Kvinnorna står 
ofta på kanterna och på var sin sida om mannen, som exemplet ovan. Detta indikerar på att en 
manlig norm går att urskilja. 

Den neutraliserande diskursen 

I de läromedel som har utkommit under läroplansperioden Lgr11 så är representationen mellan 
pojkar och flickor, vars genustillhörighet baseras på utseende, relativt jämn. I läromedlet från 
2011 finns fem flickor respektive fem pojkar. I läromedlet från 2013 är dock fördelningen något 
mer ojämn, med sju pojkar och fyra flickor. Gemensamt för de båda läromedlen är att det 
förekommer individer vars genustillhörighet inte går att analysera efter studiens stereotypschema. 
I läromedlet från 2011 så förekommer det tre individer med ospecificerad genustillhörighet och i 
läromedlet från 2013 finns det 14 individer med ospecificerad genustillhörighet. Läromedlet från 
2013 innehåller dessutom åtta bilder på djur, vilket gör att genustillhörigheten hos dessa individer 
inte heller går att analysera efter studiens kriterier.  

Gällande etos så förekommer det exempel där genus konstrueras på ospecificerade sätt. Ett 
exempel finns på sida 45 i läromedlet från 2011 (11-PNB-11) där en individ med långt rufsigt hår 
och färgglada kläder går och äter samtidigt (se bilaga 2). Beteendet är självständigt och aktivt, 
vilka är stereotypiska manliga attribut. Även om långt hår och färgglada kläder är typiska 
kvinnliga attribut, så gör faktumet att hen uppvisar stereotypiska manliga beteenden, att denna 
individ uppfattas som varken flicka eller pojke (11-PNB-11, s.45). Ett annat exempel på en 
individ med ospecificerad genustillhörighet finns på sida 77 i läromedlet från 2013 (11-BON-13). 
Individen illustreras med halvlångt hår och en neutral T-shirt (det vill säga, enfärgad utan tryck) 
och har händerna i två vattenskålar (se bilaga 16). Här går det varken att koppla beteendet eller 
utseendet till studiens stereotypschema, och genustillhörigheten hos denna individ är därför 
ospecificerad. I och med den manliga normen, så kan dock avsaknaden av genusspecifika attribut 
göra att dessa individer implicit tolkas som män.  

Som beskrivits ovan så förekommer det i det insamlade materialet, utöver de personer med 
ospecificerat genus, även individer som till utseendet är pojkar eller flickor. De uppvisar dock inte 
alltid ett motsvarande stereotypt beteende. Det förekommer exempelvis skildringar av individer 
som ser ut som kvinnor, men beter sig som män och vice versa. Förekomsten av flickor med 
manligt stereotypa beteenden är dock vanligare än förekomsten av det omvända. Ett exempel 
finns på sida 45 i läromedlet från 2011 (11-PNB-11) där en individ med långt hår och baddräkt 
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går samtidigt som hen snurrar på en boll (se bilaga 3). Till utseendet ser denna individ ut som en 
flicka medan beteendet är typiskt manligt. Ett annat liknande exempel finns på sida 13 i 
läromedlet från 2013 i ett avsnitt som handlar om nervsystemet. Flickan spottar med bister min 
ut mat från munnen, samtidigt som det i en tankebubbla står “Spotta ut, det smakar inte som det 
ska”, vilket ses som rationellt i sammanhanget då brödtexten handlar om att nervsystemet talar 
om för oss när vi är i fara (se bilaga 15). Tankebubblan symboliserar att individen tänker sig fram 
till ett rationellt beslut snarare än att följa en intuitiv känsla. Från samma läromedel förekommer 
ett exempel på en person som till utseendet kan tolkas som en pojke, men som uppvisar ett 
typiskt kvinnligt beteende, då “han” står på en sten och ser väldigt rädd ut, vilket är ett 
emotionellt beteende (se bilaga 4).  

Om man ser till textens etos som helhet så efterliknar konstruktionen av det kvinnliga genuset i 
stort det stereotypiska manliga genuset. Individerna ser ut som stereotypa flickor, men beter sig 
som stereotypiska pojkar. Endast i ett fall förekommer det omvända. I materialet förekommer 
även individer vars genustillhörighet är ospecificerad. Den manliga normen kan dock göra så att 
avsaknaden av genusspecifika attribut får läsaren att implicit tolka dessa individer som pojkar eller 
män. Det visar på att en manlig norm ändå framträder i denna diskurs. Det dikotomiska 
förhållandet är synligt genom de olika stereotypa konstruktioner av genus, men inte särskilt starkt, 
då genus konstrueras på olika sätt.  

Gällande den interaktionella kontrollen så vänder sig texten till läsaren genom användningen av 
pronomen såsom “du”, “vi” och “man” istället för genusspecifika pronomen såsom “hon” och 
“han”. Detta gör texten elevnära och inkluderar alla läsare oavsett genusstillhörighet. Ett exempel 
finns på sida 40 i läromedlet från 2011, vid en bild föreställande ett skelett med bildtexten “När 
du föddes hade du ungefär 300 ganska mjuka ben i kroppen. Många av dem växer ihop, då du blir 
äldre. När du blir ungefär 25 år, kommer du att ha 206 hårda ben i ditt skelett” (11-PNB-11, s.40). 
Om man ser till den interaktionella kontrollen i bild, så positioneras både flickor och pojkar 
centrerade i bild. I läromedlet från 2011 finns både pojkar och flickor illustrerade som porträtt 
och bilderna är tagna från både fågelperspektiv, grodperspektiv, framifrån och från sidan. På det 
sättet förhåller sig bilderna på samma sätt till samtliga genus. Samma sak gäller för läromedlet 
från 2013. Ett tydligt exempel på detta finns på sida 47 i läromedlet från 2011 (11-PNB-11). Där 
tre barn sitter och äter mellis. Barnen ser ut att delta i ett samtal, och alla ser ut att ta lika mycket 
plats. En individ har stereotypiskt kvinnliga attribut som långt hår, tofs och lila tröja och sitter 
från sidan på vänster sida i bild. En individ med stereotypiska manliga attribut, kort hår, grön 
tröja sitter också från sidan på höger sida i bild och en individ med ospecificerad genustillhörighet 
sitter centrerad i bild med ansiktet vänt framåt (se bilaga 18).  
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Förändring över tid - en jämförande analys 

I detta avsnitt kommer diskurserna jämföras med varandra för att se hur de har förändrats över 
tid. Diskursernas intertextualitet kommer även skrivas fram, för att se hur de bygger vidare på 
varandra.  

I de läromedel som utkommit under den tid då Lgr62 och Lgr69 var i bruk så är diskursen om 
den manliga normen tydligt framträdande, då det exempelvis endast förekommer en kvinna i de 
läromedel som granskats. Genus konstrueras på stereotypiska sätt. Männen porträtteras som 
starka, självständiga individer medan kvinnorna framställs som passiva och omhändertagande 
individer. Det går också att urskilja ett isärhållande mellan de olika genusen. Det tydligaste 
exemplet är att flickans utveckling finns under en separat rubrik, och att tilltalet i texten, som i 
övrigt har varit “vi”, bytts ut mot “flickan”, vilket kan kopplas till den manliga normen (Hirdman, 
1988).  

I det granskade läromedlet som utkommit under Lgr80 samt i de senare läromedlen som 
utkommit under Lpo94 (2001 och 2004), så är det märkbart att framställningen av genus har 
förändrats. Representationen av män och pojkar samt kvinnor och flickor är jämn, men de 
skildras fortfarande på stereotypiska sätt. På så sätt blir diskursen utjämnande, men de stereotypa 
framställningarna är även ett tecken på intertextualitet, då denna diskurs tydligt bygger vidare på 
de stereotyper som förekommer i den tidigare diskursen. Den manliga normen är inte längre lika 
tydlig, men det finns fortfarande ett starkt isärhållande mellan könen genom de stereotyper som 
förekommer. Pojkarna och flickorna skildras i olika situationer, på olika platser och med olika 
attribut. I denna diskurs går det också att se en förändring gällande den interaktionella kontrollen 
i texten. I läromedlen från 1960-talet så är tilltalet i texten i “vi”-form, förutom i avsnittet som 
handlar om flickans utveckling. Texten vänder sig där således främst till pojkarna på en 
gruppnivå, och flickorna exkluderas från sammanhanget. I den utjämnande diskursen ändras 
textens tilltal till att snarare rikta sig till en individnivå genom att främst använda ord som "du". 
Tilltalet i texten inkluderar således både pojkar och flickor, då det här förekommer lika många 
pojkar som flickor i bild.  

I läromedlet som utkommit 1996, i början av Lpo94, så skildras män och kvinnor snarare i 
ombytta roller. På så sätt blir diskursen balanserande. Dikotomin mellan manligt och kvinnligt är 
dock fortfarande synlig. Ett exempel på detta finns på sida 4 i läromedlet, där alla kvinnor och 
män illustreras med könsstereotypiska utseenden. Deras beteenden är dock omvända, det vill 
säga, att kvinnorna porträtteras som starka, självständiga och tävlande individer medan männen 
porträtteras som milda, lugna och passiva. De stereotypa genusen finns dock fortfarande kvar, 
men männens och kvinnornas stereotypa beteende har flyttats över till motsvarande stereotypa 
kroppar. Intertextualiteten framgår således genom konstruktionen av genus genom stereotypa 
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beteenden och utseenden hos de individer som porträtteras. Tilltalet i texten är inkluderande och 
använder ord som exempelvis “du” och “vi”. Texten ändras inte beroende på vem som finns med 
på bilderna eller vem texten handlar om. Detta är således ett tecken på intertextualitet, eftersom 
att tilltalet i texten utformas på ett liknande sätt i den balanserande diskursen. 

I den neutraliserande diskursen, framgår intertextualiteten genom flera återkommande drag från 
tidigare diskurser. Ett exempel är att den manliga normen fortfarande är synlig, men inte lika 
tydlig som tidigare. Individer som till utseendet kan tolkas som genusneutrala förekommer inom 
denna diskurs, då de inte kan kopplas till något attribut i vårt stereotypschema. De allra flesta 
uppvisar fortfarande manliga könsstereotypiska beteenden. Detta gäller även för dem som till 
utseendet kan tolkas som flickor. I denna diskurs förekommer det endast stereotypiska kvinnliga 
beteenden i tre exempel, varav en är en pojke med omvänt beteende. Detta indikerar på att en 
manlig norm fortfarande är synlig, och texten bygger således vidare på tidigare diskurser. Det är 
oftast manliga stereotypiska beteenden som framträder hos individer som ser ut som flickor. På 
så sätt går det fortfarande att urskilja en manlig norm. Intertextualiteten kommer exempelvis till 
uttryck genom att den manliga normen är synlig, även fast den är mindre märkbar i denna diskurs 
än i de tidigare diskurserna. Ett annat exempel på intertextualitet är de omvända roller som 
förekommer, till exempel ett stereotypiskt manligt beteende i en stereotypisk kvinnlig kropp, samt 
de rena stereotypiska genusrepresentationer som förekommer. Detta visar på att en dikotomi går 
att urskilja, även om den är svagare än tidigare, eftersom att gränserna mellan manligt och 
kvinnligt i viss utsträckning har suddats ut. Att gränsen suddas ut, är också ett tecken på 
intertextualitet, då det bygger vidare på den utjämning som skedde under den utjämnande 
diskursen.  

Tilltalet i texten är personlig och mer elevnära än läromedlen från de tidigare diskurserna. I 
läromedlet från 2011 är tilltalet i texten genomgående i “du”-form och vänder sig till eleverna på 
en individnivå. Många frågor ställs och endast vid ett fåtal gånger används ord som “vi”. Ett 
exempel på hur språket är vardagsnära och vänder sig till eleven på individnivå är “Ingen annan 
har heller exakt likadana ögon som du” (11-PNB-11, s.38). I läromedlet från 2013, är tilltalet 
främst i “du”-form, men även “vi”-form förekommer. Det tyder på att läromedlen i denna 
diskurs i större utsträckning vänder sig till eleven på en individnivå än en gruppnivå, än 
läromedlen vid de andra diskurserna. 
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Diskussion 

I detta avsnitt kommer studiens resultat och analys att diskuteras utifrån tidigare forskning, 
bakgrund samt studiens forskningsfrågor.  

Hur har olika genus (manliga, kvinnliga och ospecificerade attribut) konstruerats i svenska 
läromedel i biologi för lågstadiet mellan läroplansperioderna 1962 och 2011? Hur har 
framställningen förändrats över tid?  

I de läromedel som utkommit under 1960-talet så framträder en diskurs om en manlig norm. 
Denna knyter an till tydliga stereotyper och det manliga genuset konstrueras som överordnat det 
kvinnliga, då det nästintill enbart är pojkar eller män som porträtteras i läromedlen. Det innebär 
att det kvinnliga genuset konstrueras som underordnat och avvikande. Detta blir tydligt genom 
att flickan förekommer under en separat rubrik i ett kapitel som handlar om kroppens utveckling. 
Även om detta inte är något som förekommer i de mer nutida läromedel som valts ut för denna 
studie, så har det i tidigare läromedelsanalyser framkommit att detta är något som också 
förekommer i läromedel som har använts i undervisning under 2000-talet (Graeske, 2010). 
Underrepresentationen av kvinnor har visat sig vara vanlig i både läromedel för svenska och 
historia (Graeske, 2010; Ohlander, 2010).  

Även om representationen av flickor och pojkar jämnas ut i de senare läromedlen som har 
analyserats i denna studie, så verkar dock stereotyperna i samtliga analyserade läromedlen finnas 
kvar. I det läromedel som utkommit under Lgr80 samt i de läromedel som utkommit under det 
tidiga 2000-talet så är representationen mellan pojkar och flickor jämn, och man kan därför tala 
om en utjämnande diskurs. De olika genusen konstrueras här dock fortfarande på stereotypiska 
sätt. I ett av läromedlen så är även en tydlig heteronorm synlig, där analysen visar att det finns 
flera representationer av individer som befinner sig i en heterosexuell relation.  

I båda de läroplaner som berör läromedlen inom den utjämnande diskursen så finns 
jämställdhetssträvanden uttryckta. I Lgr80 så uttrycks det att jämställdhet ska uppnås genom 
bland annat ett aktivt arbete i skolan mot könsnormer (Skolöverstyrelsen, 1980, ss.29-30). Även 
om representationen mellan pojkar och flickor i dessa läromedel är jämn, så svarar inte den 
stereotypa framställningen av genus mot detta krav. Om man relaterar detta till Butlers definition 
av performativitet, så underbygger de stereotypa handlingarna både den manliga och kvinnliga 
normen istället för att motarbeta dem. I Lpo94 så skärps jämställdhetssträvandet genom 
skrivelser om att skolan aktivt och medvetet ska arbeta för pojkars och flickors lika rättigheter 
och möjligheter, samt att hur eleverna bemöts påverkar deras uppfattningar om vad som är 
manligt och kvinnligt (Skolverket, 1994, s.4). Trots detta, så verkar det inte ha skett någon större 
förändring i läromedlen från denna tidsperiod. Om detta relateras till Butlers heterosexuella 
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matris (2007), så kan man möjligen även tala om att dikotomin mellan manligt och kvinnligt i 
läromedlen från det tidiga 2000-talet understryks ytterligare genom de illustrationer av 
heterosexuella par som exempelvis förekommer i läromedlet från 2004.  
Tidigare undersökningar gällande elevers attityder till de naturvetenskapliga ämnena, som 
exempelvis ROSE-projektet visar att pojkar generellt sett har mer positiva inställningar till de 
naturvetenskapliga ämnena än vad flickor har. De stereotypa framställningarna av genus skulle 
även möjligtvis kunna relateras till detta, om man i likhet med von Wright (1997) menar att det 
naturvetenskapliga synsättet traditionellt sett räknas som manligt. I en läromedelsanalys har von 
Wright kommit fram till att ett naturvetenskapligt, och följaktligen ett manligt synsätt ges 
tolkningsföreträde. Utifrån detta så kan man alltså ställa sig frågan om läromedlens utformning 
påverkar pojkars och flickors attityder till de naturvetenskapliga ämnena och om det i sin tur 
bidrar till flickornas bristande intresse för dessa ämnen.  

Läromedlet från 1996 visar på en genuskonstruktion som bygger på ombytta roller. 
Genustereotyperna finns fortfarande kvar, men de manliga beteendena förekommer i kvinnliga 
kroppar och vice versa. De ombytta roller som har identifierats i läromedlet från 1996 kan på sätt 
och vis ge en motbild till de stereotyper som finns kring manligt och kvinnligt. Det tyder på att 
författarna har haft ett genustänk när de skapat och publicerat läromedlet, och utmanar på så sätt 
de klassiska stereotyper som finns i samhället. Om man relaterar till Butlers (2005) tankar om att 
könet, precis som genus, är en kulturell konstruktion, så kan man ställa sig frågan om vad som 
egentligen händer när man enbart byter på rollerna, det vill säga individens attribut och beteende. 
Blir inte “kvinnorna” då bara “män” i kvinnokläder? Och sker det då någon egentlig förändring? 
Trots att rollerna är ombytta inom denna diskurs är ändå dikotomin mellan det manliga och 
kvinnliga genuset synlig, då de stereotypa genuset ändå finns kvar (Butler, 2007).  

I de läromedel som har utkommit efter att Lgr11 infördes, så kan det vid en första anblick verka 
som att genus konstrueras på ett relativt neutralt sätt, men vid en närmare analys så kan man se 
att stereotyperna, och framförallt den manliga, lever kvar. Detta framgår framförallt genom att 
både flickor och pojkar uppvisar stereotypiska manliga beteenden. Även om det förekommer 
individer med ospecificerat genus i detta läromedel så kan man enligt Hirdmans genussystem 
implicit tolka dessa individer som manliga, även fast det inte explicit står utskrivet. I diskursen 
som framträder under perioden då Lgr11 varit aktiv så sker det, trots att den manliga normen är 
synlig, ändå en neutralisering av genuskonstruktionen. Det förekommer flera genusneutrala 
representationer av utseenden i båda läromedlen, och i läromedlet från 2013 är personer med 
ospecificerat genus dessutom överrepresenterade. Genom att exkludera pronomen såsom pojke 
och flicka, samt attribut som kan kopplas till en viss genustillhörighet, skapar texten en möjlighet 
för läsaren att se sig själv som medskapare av kunskap och eventuellt även i konstruerandet av 
genus. När personer saknar genusspecifika attribut, kan eleven alltså kanske tillskriva personen sin 
egen genustillhörighet. Om man relaterar till Butlers begrepp subversivitet så kan de 
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genusneutrala representationerna dock ses som en slags motståndshandling mot det etablerade 
genussystemet, och därmed den manliga normen. Det verkar alltså som att författarna i många 
fall har försökt att rucka på de klassiska stereotyper som finns i samhället genom att byta 
beteende hos individerna. Den manliga normen kan dock göra så att dessa individer implicit kan 
tolkas som män. Det verkar alltså som om författarna strävar efter en genusneutralitet i 
materialet, men att de samhälleliga normerna lyser igenom.  

I Lgr11 uttrycks det att utbildningen ska vara jämlik, jämställd och likvärdig oberoende av kön, 
genus, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet (Skolverket, 2018, s.7). Eftersom det i 
studiens resultat framgår att den manliga normen är synlig i samtliga diskurser, så kanske det är 
nödvändigt med det som kan tolkas som subversiva motståndshandling som förekommer i 2013 
för att det ska ske en förändring i det etablerade genussystemet. Jämfört med Berge och Widdings 
(2006) resultat, som visar att transpersoner och icke-könsidentifierade personer är 
underrepresenterade i läromedel, så kan denna studies resultat ses som en utveckling mot de 
jämställdhetssträvanden som uttrycks i Lgr11.  

Vidare kan man se att varje läromedel avspeglar hur samhället sett ut när läromedlet publicerats. 
De tidiga läromedlen innehåller exempelvis illustrationer som är genusstereotypiska, vilket kan 
kopplas till att samhället på 60-talet var mer stereotypt. Förr var könsrollerna mer uttalade och i 
någon mån mer tydliga än vad de är idag. Kvinnorna skulle vara omhändertagande och sköta om 
hemmet i större omfattning än vad de ska idag, och männen skulle vara försörjare, vilket 
återspeglar hur läromedlet såg ut då. Den enda kvinna som finns med i bild framställs exempelvis 
som sjuksköterska vilka påvisar ett omhändertagande beteende. De mer moderna läromedlen 
som exempelvis publicerats under 2010-talet återspeglar också dagens samhälle i en viss mån. 
Idag ska alla bli accepterade för vem de är och det är viktigt att uttala sig politiskt korrekt. Vilket 
återspeglar sig i läromedlen från 2011 och 2013, det finns lika många flickor som pojkar, det finns 
individer som man inte vid första anblick kan tolka som ett visst genus och det finns även 
illustrationer på djur, som har ett ospecificerat genus. Kontentan av det hela är att varje läromedel 
återspeglar det som står i läroplanen och hur samhället såg ut när de publicerades.  

Diskussion om teorin  

Hirdmans genussystem baseras på en dikotomi mellan manligt och kvinnligt som underbyggs av 
biologiska skillnader, samt att det finns en manlig norm i samhället. Denna utgångspunkt är 
användbar för att analysera hur genus konstrueras genom att ställa upp manligt och kvinnligt i 
motsatsförhållande till varandra. Nyttan av att ha en dikotomisk utgångspunkt kan dock 
ifrågasättas, då detta kan innebära att man förstärker skillnader mellan manligt och kvinnligt.  
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Manligt och kvinnligt är i det verkliga livet mer mångfacetterat än de stereotyper som används 
som utgångspunkt i denna studie. Samtidigt så är det viktigt att minnas att dessa stereotyper 
baseras på föreställningar som har varit etablerade i samhället under en längre period, och de 
utgör därför en användbar utgångspunkt för att analysera genusfrågan. Både manliga och 
kvinnliga stereotyper förekommer i vårt insamlade material och är tydligast i de tidigare 
läromedlen och avtar med tiden. Som individ är det självklart möjligt att ha både manliga och 
kvinnliga stereotypa attribut, vilket även har påvisats i denna studie. Samtidigt så förekommer det 
fortfarande rena stereotyper, men i de senare läromedlen så blandas de stereotypa attributen allt 
mer och man kan kanske därför tala om att de traditionella manliga och kvinnliga stereotyperna 
är på väg att suddas ut. I läromedlen som utkommit efter 2011 är det påtagligt att det finns flera 
individer vars genustillhörighet inte kan analyseras med hjälp av vårt sterotypschema, och dessa 
individer har därför tolkats som genusneutrala i vår studie. Man kan därför kanske tala om att det 
har fötts en ny könsneutral stereotyp under de senare åren.  

Med Hirdmans genussystem som teoretisk utgångspunkt så utgår man ifrån att det finns en 
manlig norm. Detta innebär att det som inte explicit uttrycks som kvinnligt implicit kan tolkas 
som manligt (Hirdman, 1988). På så sätt kan man kanske tala om att denna utgångspunkt kan 
förstärka den manliga normen genom att det inte går att skapa ett neutralt uttryck för genus. 
Detta är en svaghet i Hirdmans teori, och den har därför kompletterats med Judith Butlers teori. 
Den manliga normen underbyggs av de stereotyper som finns om de traditionella genusen. 
Genom subversiva handlingar är det möjligt att göra motstånd mot de föreställningar som finns 
om de etablerade genusen som på sätt och vis gör motstånd mot den manliga normen. I och med 
att gränserna suddas ut blir alltså det manliga genuset mindre uppenbart. Om det inte finns 
någon självklar gräns mellan manligt och kvinnligt, så blir även den manliga normen mindre 
framträdande. För hur kan man tala om en manlig norm när det inte går att bedöma vad som är 
manligt? Vi kan se en sådan utveckling i vårt insamlade material, i de senare läromedlen, men vi 
har även kunnat urskilja en tydlig manlig norm, utifrån de stereotyper som studien utgår från, i de 
tidigare läromedlen och denna utgångspunkt är därför fortfarande användbar, eftersom att en av 
studiens forskningsfrågor avser hur framställningen av genus har sett ut över tid. 

Didaktiska konsekvenser 

Då det inte längre finns någon som granskar läromedel blir det, som tidigare nämnts (se 
bakgrund), lärarnas ansvar att kvalitetsgranska de läromedel som de väljer att använda i 
undervisningen (Stridsman, 2014). Vid granskningen måste man som lärare vara medveten om de 
normer som läromedlet förmedlar. Man bör även fundera på hur dessa normer kommer påverka 
eleverna, speciellt när forskningen tyder på att flickorna har mer negativa attityder än pojkarna i 
de naturvetenskapliga ämnena och att deras ambitioner sänks i takt med högre studier (Addabbo 
et al., 2015; ROSE-projektet, 2012). Utifrån resultatet i denna studie skulle man kunna dra en 
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koppling mellan flickors negativa erfarenheter av de naturvetenskapliga ämnena och den manliga 
norm som funnits i de analyserade läromedlen. Även om den manliga normen verkar avta i de 
senare analyserade läromedlen i denna studie, så visar resultatet ändå att den är synlig. Genom en 
diskursanalys så får man syn på uttryck som till en början kan vara dolda. Studiens resultat kan 
därmed vara till nytta för lärare när det kommer till att göra medvetna val av läromedel för en 
genusmedveten undervisning. 

!  43



Referenslista 

Addabbo, Tindara; Di Tommaso, Maria Laura; Maccagnan, Anna (2015). “Education Capability: 
A Focus on Gender and Science”. Social Indicators Research; Dordrecht. Vol 128, ss.793-812. 

Andreasson, Berth; Enwall, Lennart; Skiöld, Gitten & Wallander, Lennart (2004). PULS Grundbok 
Biologi Människan, Stockholm: Natur & Kultur. 

Berge, Britt-Marie & Widding, Göran (2006). En granskning av hur kön framställs i ett urval av 
läroböcker. Umeå universitet. 
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a6582a7/1553961645852/Kön.pdf  
[2019-11-10]. 

Boierth, Anders & Nordling, Erik (1966). Naturkunskap, för grundskolan åk 5, Stockholm: Almqvist 
& Wiksell förlag AB. 

Boréus, Kristina & Bergström, Göran (2012). Textens mening och makt : metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursa. Stockholm: Studentlitteratur. 

Bryman, Alan (2010). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

Butler, Judith (2005). Könet Brinner!. Stockholm: Natur & Kultur.  

Butler, Judith (2006). Genus ogjort: Kropp, begär och möjlig existens. Stockholm: Nordstedts 
Akademiska förlag. 

Butler, Judith (2007). Genustrubbel: feminism och identitetens subversion. Göteborg: Daidalos AB. 

DeWitt, Jennifer; Osborne, Jonathan; Archez, Louise; Dillon, Justin; Willis, Beatrice & Wong, 
Billy (2011). “Young Children's Aspirations in Science: The unequivocal, the uncertain and the 
unthinkable”. International Journal of  Science Education. Vol 35, ss.1037-1063 . 

Eklund, Christina & Johansson, Monika (1982). NO för lågstadiet Experimentbok 3, Stockholm: 
LiberTryck. 

Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur. 

!  44

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a6582a7/1553961645852/K%2525C3%2525B6n.pdf


Elgar, G Ann (2007). Sciences textbooks of  lower secondary schools in Brunei: issues of  gender 
equity. International Journal of  Science Education. Vol 26, ss. 875-894 . 

Enwall, Lennart; Johansson, Birgitta & Skiöld, Gitten (2001). Puls Biologi med fysik och kemi, 
Stockholm: Natur & Kultur.  

Enwall, Lennart; Johansson, Birgitta & Skiöld, Gitten (2011). Puls, No-boken, Stockholm: Natur & 
Kultur.  

Eilard, Angerd (2009). Att skildra mångfald i läromedel: hur en inkluderande intention kan skapa 
underordning. Tidskrift för genusvetenskap. Vol 4, ss.95-115. 

Florin, Christina (2010). Från folkskola till grundskola 1842-1962. Lärarnas historia.  
h t t p : / / w w w. l a r a r n a s h i s t o r i a . s e / s i t e s / l a r a r n a s h i s t o r i a . s e / f i l e s / a r t i k l a r /
Från%20folkskola%20till%20grundskola_0.pdf  [2019-12-18].  

Fred, Stig; Lundin, John & Karlsson, Hans-Jörgen (1965). Naturkunskap för grundskolan: årskurs 
4-6, Stockholm: Sv. bokförl./Norstedt. 

Graeske, Caroline (2010). Värdefull eller värdelös? Om värdegrund och genus i läromedel i svenska. Luleå 
tekniska universitet: Institutionen för språk och kultur. 

Hedelin, Maria (2009). Konstruktionen av kön i skolpolitiska texter 1948-1994, med särskilt fokus på 
naturvetenskap och teknik. Umeå: Umeå universitet.  

Henriksen, Ellen K, Dillon, Justin. & Ryder, Jim (2015). Understanding Student Participation and 
Choice in Science and Technology Education. Dordrecht: Springer Netherlands. 

Hirdman, Yvonne (1988). Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning, 
Tidskrift för genusvetenskap. Vol 3, ss.49-63. 

Hirdman, Yvonne (2003). Genus- om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber. 
Jakobson, Britt; Marand, Eva; Nilsson, Bodil & Sterner, Lillemor (1996). Prima NO Människan 1, 
Gleerups utbildningscentrum AB.  

Jidesjö, Anders (2012). En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och 
samhälle – Innehåll, medierna och utbildningens funktion. Linköping: LiU-tryck.  

!  45

http://www.lararnashistoria.se/sites/lararnashistoria.se/files/artiklar/Fr%2525C3%2525A5n%252520folkskola%252520till%252520grundskola_0.pdf
http://www.lararnashistoria.se/sites/lararnashistoria.se/files/artiklar/Fr%2525C3%2525A5n%252520folkskola%252520till%252520grundskola_0.pdf
http://www.lararnashistoria.se/sites/lararnashistoria.se/files/artiklar/Fr%2525C3%2525A5n%252520folkskola%252520till%252520grundskola_0.pdf


Jørgenssen Winther, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 
Studentlitteratur. 

Kerkhoven, Anne H; Russo, Pedro; Land-Zandstra, Anne M; Saxena, Aayush & Rodenburg, 
Frans J (2016). Gender Stereotypes in Science Education Resources: A Visual Content Analysis. 
PLoS ONE. Vol 11(11): e0165037. 

Nationalencyklopedin (2019). diskurs. /uppslagsverk/encyklopedi/lång/diskurs [2019-12-18].  

Nationalencyklopedin (2019). genus. /uppslagsverk/encyklopedi/enkel/genus [2019-12-17].  

Nationalencyklopedin (2019). kön. /uppslagsverk/encyklopedi/enkel/kön [2019-12-17].  

Nationalencyklopedin (2019). norm. /uppslagsverk/encyklopedi/lång/norm [2019-12-17].  

Nikolajeva, Maria (2004). Barnbokens byggklossar. Lund: Studentlitteratur AB. 

Ohlander, Ann-Sofie (2010). Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia: en granskning på uppdrag 
av Delegationen för jämställdhet i skolan, SOU2010:10. Stockholm: Fritzes.  

Persson, Hans (2013). Boken om NO: 1-3, Stockholm: Liber.  

Røthing, Åse (2017). “Sexual orientation in Norwegian science textbooks: Heteronormativity and 
selective inclusion in textbooks and teaching”. Teaching and Teacher Education. Volume 67, Pages 
143-151. 

Skolverket (1994). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94. 
Stockholm: AB Danagårds grafiska http://ncm.gu.se/media/kursplaner/grund/Lpo94.pdf  
[2019-11-11].  

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Edita. 

Stridsman, Sofia (2014). “Åtta av tio lärare hinner inte granska läromedel”. Skolvärlden https://
skolvarlden.se/artiklar/atta-av-tio-larare-hinner-inte-granska-laromedel [2019-11-14]. 

Skolöverstyrelsen (1980). Mål och riktlinjer för grundskolan, LiberTryck: Stockholm 
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/30910/1/gupea_2077_30910_1.pdf  [2019-11-11].  

Skolöverstyrelsen (1969). Läroplan för grundskolan, Svenska utbildningsförlaget liber AB.  

Verksamhetsberättelse för SIL 1986/87. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer- inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Stockholm. 

!  46

http://ncm.gu.se/media/kursplaner/grund/Lpo94.pdf
http://ncm.gu.se/media/kursplaner/grund/Lpo94.pdf
https://skolvarlden.se/artiklar/atta-av-tio-larare-hinner-inte-granska-laromedel
https://skolvarlden.se/artiklar/atta-av-tio-larare-hinner-inte-granska-laromedel
https://skolvarlden.se/artiklar/atta-av-tio-larare-hinner-inte-granska-laromedel
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/30910/1/gupea_2077_30910_1.pdf


von Wright, Moira (1998). Genus och text: när kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel?. 
Stockholm: Statens skolverk.  

!  47



Bilagor 

Bilaga 1. Läromedel 1980 

!  

Bilaga 2. Läromedel 2011 

!  

!  48



Bilaga 3. Läromedel 2011 

Bilaga 4 Läromedel 2004 

!  

!  49



Bilaga 5 Läromedel 2004 

!  

Bilaga 6 Läromedel 2011 

!  

!  50



Bilaga 7 Läromedel 2001 

!  

Bilaga 8 Läromedel 2001 

Bilaga 9 Läromedel 1996 

!  51



Bilaga 10 Läromedel 1996 

!  

Bilaga 11 Läromedel 1965 

!  

!  52



Bilaga 12 Läromedel 1965 

Bilaga 13 Läromedel 2004 

!  

!  53



Bilaga 14 Läromedel 2004 

Bilaga 15 Läromedel 2013 

!  

!  54



Bilaga 16 Läromedel 2013 

!  

Bilaga 17 Läromedel 2004 

!  55



Bilaga 18 Läromedel 2011 

Bilaga 19 Nikolajevas stereotypschema 

Maria Nikolajevas stereotypschema s.129 

!  56

Män/pojkar Kvinnor/flickor

Starka 
Våldsamma 
Känslokalla, hårda 
Agressiva 
Tävlande 
Rovgiriga 
Skyddande 
Självständiga 
Aktiva 
Analyserande 
Tänker kvantitativt 
Rationella 
och så vidare

Vackra 
Aggressionshämmande 
Emotionella, milda 
Lydiga 
Självupproffande 
Omtänksamma, omsorgsfulla 
Sårbar 
Beroende 
Passiva 
Syntetiserande 
Tänker kvalitativt 
Intuitiva
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