
 

  

 
  Institutionen för 

pedagogik, didaktik 
och utbildningsstudier 
Examensarbete i 
utbildningsvetenskap 
inom allmänt 
utbildningsområde,  
15 hp 

Johanna Karlsson 
Johanna Lundhammar 

Handledare: Petra Hansson   

Rapport nr: [2015vt 01536] 

Examinator: Anneli Häyrén 

En diskursanalytisk studie om läroböckers konstruktion av 
genus 

Samhällskunskapens genusformler 



 

 2 

Sammanfattning 

I denna uppsats undersöks hur genus konstrueras i läroböcker för samhällskunskap på gymnasiet. 

Syftet med studien är att undersöka sex stycken läroböckers språkhandlingar samt diskursiva 

innehåll för att säga något om hur genus konstrueras i ämnet samhällskunskap. Den teoretiska 

utgångspunkten är Yvonne Hirdmans genusteori som bygger på tanken om att genus är något 

socialt konstruerat. Vidare har även Faircloughs kritiska diskursanalys legat till grund för 

uppsatsens teoretiska samt metodologiska ramverk. Fairclough ser språket som en återspegling av 

verkligheten vilket gör att det genom studiet av språkhandlingar går att uttala sig om samhällets 

normer och värderingar kring genus. 

 

För att uppfylla syftet har följande frågor utarbetats: Hur framställs kvinnor och män i det 

diskursiva innehållet? Vilka likheter och skillnader finns i konstruktionen mellan den kvinnliga 

och manliga diskursen? På vilket sätt befäster och/eller utmanar det diskursiva innehållet 

genusordningen? Det empiriska materialet som analyseras består av sex stycken läroböcker i 

samhällskunskap för högskoleförberedande program på gymnasiet. Läroböckerna är uppdelade 

efter 1994 samt 2011 års läroplan och i resultatet av analysen går det att tyda en manlig och 

kvinnlig diskurs som bygger på traditionella och alternativa genusformler, vilket innebär att 

läroböckernas språkyttringar både utmanar och befäster stereotypa könsroller. Men att de 

utmanande tendenserna är få.  

 

Nyckelord: Genuskonstruktion, Läroböcker, Diskursanalys, Fairclough  
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1. Inledning 
 

I varje samhälle finns en genusordning. Den består av alla föreställningar om kvinnligt och manligt som 

föreligger på en viss plats vid en viss tid och allt som dessa för med sig i fråga om vem som gör vad, vem som 

kan bestämma vad, hur vi uppfattar oss själva och varandra, kollektivt och individuellt. Föreställningar och 

berättelser om kön, genus, genomsyrar vårt tänkande och präglar inte bara sexualitet och familjeliv utan också 

arbetsmarknad, politik, religion, juridik etc. Genus är en term som pekar på en särskild aspekt av allt 

mänskligt liv (Vetenskapsrådet,  2005,  s. 3)  

 

Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning menar att forskning kring genus är motiverat på 

grund av dess inverkan på såväl individnivå som samhällsnivå. Genus har inflytande över  

identitetsskapandet hos individer som i sin tur präglar hela samhället.  En viktig instans där 

genuskonstruktioner kan utmanas är inom verksamheten för skolan. Skolans uppdrag är bland 

annat att främja jämställdhet på alla olika instanser; i klassrummet, korridoren och i 

undervisningen( Lgy11,2011). 

 

Läroböckers språkhandlingar kan ses som en typ av meningserbjudande som ger uttryck för en 

sorts sanning, vilket innebär att läroboken intar en maktposition gentemot eleverna. År 1991 

förändrades  synen på läromedel. Politiker ansåg att de inte längre kunde styra innehållet i 

undervisningen och bedömde därför att en granskning av läroböcker inte längre var nödvändig. 

Det resulterade i att dagens lärare själv ansvarar för läroboksgranskningen (Johnsson Harrie, 

2009, s. 10 & 215-216; Carlson & Brömssen, 2011, s. 20-21). Några år senare, den 19 november 

2014 publicerade Lärarnas Riksförbund en artikel som behandlade problematiken kring lärares 

val av läromedel. I artikeln framkommer att åtta av tio lärare inte hinner kvalitetsgranska de 

läromedel som köps in till undervisning. Trots detta är det lärarens uppgift att tillgodose eleverna 

med väl fungerande läroverktyg som skapar goda förutsättningar att erhålla tidsenliga kunskaper. 

Men i vilken utsträckning läromedlens innehåll överensstämmer med Lgy11 finns det inga exakta 

uppgifter om (Stridsman, 2014). Utifrån detta anser vi att det är av stor vikt att analysera och 

synliggöra det bakomliggande i läroböckernas diskursiva innehåll.  

 

Analysen i denna uppsats är uppdelad i två delkapitel. I den första delen undersöks läroböcker 

utgivna efter 1994 års läroplan och har genomförts av Johanna Karlsson. I den andra delen 

analyseras läroböcker utgivna efter 2011 års läroplan och har utförts av Johanna Lundhammar.  

 



 

 6 

2. Bakgrund 
Läroplanen är ett politiskt dokument som speglar skolans värdegrund och lärarens uppdrag. I 

läroplanen för gymnasiet står bland annat följande om skolans värdegrund: 

 

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

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

( Lgy11, 2011, s. 5) 

 

Det innebär att skolans uppdrag både är att ge kunskap om och förankra de demokratiska 

värdena samt uppfostra eleverna till goda demokratiska samhällsmedborgare. Ett av 

värdegrundens uppdrag är att främja elevers inlärning och sätt att utveckla kunskaper för ett 

livslångt lärande samt förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värden som samhället vilar på (Lgy11, 2011, s. 5 ; Sandahl, 2011, 

s.27). Vidare i läroplanen står det att en likvärdig utbildning bland annat ska grunda sig på 

jämställdhet mellan kvinnor och män:  

 

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

att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt (Lgy11, 2011, s. 5). 

 

En av skolans uppgifter är med andra ord att skapa en jämställd skola. En jämställd skola handlar 

om att flickor och pojkar ska ha lika mycket makt och ges samma möjligheter och förutsättningar 

för lärande (Lgy11,2011). Att skapa en jämställd skola handlar inte enbart om interaktionen i 

klassrummet mellan elever eller mellan elev och skolpersonal. Det handlar även om skolans 

ämnen och om didaktiken. Om skolan ger en enkönad bild av samhället via läroböckerna, 

undervisningen eller pedagogiken är detta ett allvarligt jämställdhetsproblem som skolan måste 

motverka (SOU2010:99).    

 

Läromedel är en av många olika kanaler som kan spela en viktig roll i vilken bild elever får av 

genus. Läromedel är ett brett begrepp som omfattar allt material som används i undervisningen 

(Englund, 1999, s. 328). Innehållet i läroböcker är influerat av läroplanen men det bygger även på 

en viss lärobokstradition, samhällsnormer och kulturella värderingar; att en viss tidsepok präglar 

lärobokens innehåll även utifrån de samhällsstrukturer som är rådande. Det resulterar i att 

läroboken inte enbart är kunskapsbärande utan även sätter normen för vad som räknas som 

kunskap (Englund, 1999, s. 338; Carlson & Brömssen, 2011, s. 17; Englund, 1997, s. 120-139; 
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Eilard, 2008, s. 22-23). Det innebär att om man utgår från det antagande fostras eleverna 

normativt för just den tidsepoken som är rådande.  

 

Att granska läroböcker är av flera skäl viktigt. Hur och vad som förmedlas i läroböcker skapar 

igenkännande faktorer hos elever som i sin tur kan ställas i relation till elevens egna erfarenheter, 

vilket spelar en viktig roll för själva inlärningen och motivationen (Tallberg Broman, 2002, s. 172-

173 ;Milles, 2008, s. 7 & 11). 

 

Ett flertal studier och rapporter som granskar läroböcker pekar på att män är överrepresenterade 

i såväl text som bild, vilket resulterar i att läroböckerna skapar en manlig diskurs som dominerar i 

talet om människan. Kvinnor tenderar att antingen konstitueras som just kvinnor eller ignoreras 

helt i texten. (Ohlander, 2010; Skolverket, 2006; Grahn, 2008; Eijlard, 2008; Josefsson, 2005). 

Eijlard (2008) menar att läseböcker, en form av läroböcker, från 1960-talet fram till idag visar på 

en tydlig utveckling mot en ökad jämställdhet vid första anblicken. Det finns dock fortfarande 

stereotypa bilder som förmedlas i läseböckerna, men de tenderar inte att vara lika många idag 

som tidigare. Trots det har läseböckerna en benägenhet att illustrera flickor i en biroll till manliga 

huvudrollsinnehavare. 

 

Hur genus konstrueras har länge varit aktuellt i samhällsdebatten och är även i fokus för den här 

uppsatsen. För att det ska vara möjligt att studera konstruktionen av genus i läroböckerna 

används en diskursanalys. Det centrala i en diskursanalys är att förklara uppkomsten av ett visst 

fenomen genom att studera det underliggande i språket ur ett visst perspektiv. Språket ses som 

något medskapande av verkligheten och verkligheten återspeglas texten (Fairclough, 1992).  

 

Faircloughs (1992) kritiska diskursanalys, som ligger till grund för denna uppsats, utgår från det 

socialkonstruktivistiska perspektivet som har sin utgångspunkt i att kunskap ständigt bildas, 

ombildas och skapar sanningar som i sin tur blir normgivande. I den här uppsatsen analyseras hur 

genus konstrueras i utvalda delar av läroböcker för högskoleförberedande program i 

samhällskunskap för gymnasiet. Analysen baseras på tre ämneskapitel som alla återfinns i 

läroböckerna: ekonomi, politik och arbetsmarknad. Dessa kapitel är stora och grundläggande 

teman i ämnet samhällskunskap, vilket gör att det inte enbart är läroböckernas utan även ämnets 

diskurs som står i fokus (Englund, 2005, s. 90-98). 

  

Tyngdpunkten i Faircloughs analysmetod ligger på att granska samhällets normer och värderingar 

med hjälp av språket; i den här uppsatsen handlar det om det skriva språket i läroböckerna. För 
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att en analys av text ska vara fruktbar menar Fairclough (1992) att det krävs att den sätts in i ett 

teoretiskt ramverk. I denna uppsats analyseras konstruktionen av genus med hjälp av Hirdmans 

(2008) genusteori. Hirdman beskriver genus som något socialt konstruerat vilket även är vad den 

här uppsatsen utgår ifrån. Ambitionen är att analysera diskursinnehållet, inte att granska 

läroböckerna. 
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3. Forskningsöversikt 
I det här avsnittet presenteras tre olika forskningsfält; identitetsformering, lärobokens roll i 

undervisningen samt genus i läromedel.    

 

3.1 Identitetsformering  

Hur och var kvinnor respektive män framställs i läromedel kan spela en stor roll för identitets- 

och meningsskapandet hos elever, genom att de kan befästa eller utmana rådande 

genusstereotyper. Vilken bild elever får av vår omgivning påverkar sättet att tänka och vara.  Hur 

representationen ser ut kan påverka innehållet i läroböckerna. Igenkänningsfaktorn kan spela roll 

för inlärningen och motivationen (Tallberg Broman, 2002, s. 172-173 ; Milles, 2008, s. 7 & 11). 

Jarlbro (2006) menar att medias rapportering och framställningen av kvinnor och män i media är 

en avspegling av hur verkligheten ser ut (Jarlbro, 2006, s. 69- 70).  Den omgivande kulturen och 

media socialiserar in oss människor i en genusordning. Det finns ett sätt att tänka, handla och 

vara  beroende på könstillhörighet. Ett exempel på detta är att reklambilder och annonser inte 

enbart är reklambilder. Det finns även en bakomliggande konstruktion i framställningen av genus 

som reproducerar, upprätthåller och bekräftar den manliga överordningen som blir det 

normerande (Fagerström & Nilson, 2008, s. 52). Genom att ständigt omge sig med stereotypa 

bilder av genus, vilket gör att vi tenderar att bli blinda inför och missa dessa 

konstruktioner(Fagerström & Nilson, 2008, s. 43). Dessa konstruktioner uppfattas tillslut som det 

normala och blir normgivande. 

 

I Karin Dues (2009) avhandling fysik, lärande, samtal och genus analyserar hon varför fysiken knutits 

till den manliga diskursen samt varför kvinnor tenderar att ta avstånd från ämnet fysik. Resultatet 

av hennes avhandling visar att fysikämnet står för rationella och logiska resonemang och blir 

därmed manligt kodat. Konstruktionen av genus skapas av elevernas förväntningar på ämnet. På 

detta sätt är ämnena i skolan redan från början könsmärkta och självförtroende i ämnet kan 

påverka vilket betyg eleven får. Det leder även till att flickor blir medvetna om vilka områden 

som anses tillgängliga och inte på grund av könsmärkningen (Dues, 2009, s. 234- 251) Inom 

skolvärlden ligger det ett ansvar att på olika sätt utmanna könsmärkta områden såväl i 

bemötandet som till vilket meningeerbjudande som eleverna får ta del av (Lgy11, 2011) 

 

3.2 Läroböcker 

De läromedel som används i skolan är exempelvis Internet, läroböcker, film, TV, video, museum, 

tidningar etcetera. Läromedel kan i stort sett vara vad som helst - det varierar hur läraren 

använder det (Englund, 1999, s. 328). Mattlar (2008, s. 19) menar att läromedel och pedagogiska 
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texter kan delas upp i två olika delar: den primära och den sekundära. Det primära läromedlet 

riktar sig till undervisning och syftar till att utbilda. Det sekundära läromedlet kan vara andra 

texter som exempelvis skönlitterära texter och tidningsartiklar, det vill säga texter som inte har 

det primära syftet att användas i undervisning och utbildning. I denna uppsats analyseras det 

primära läromedlet i form av tryckta läroböcker. 

	  
Enligt Mattlar (2008) är användningen av tryckta läroböcker fortfarande utbredd och har inte 

påverkats av den pågående IT-revolutionen (Carlson & Brömssen, 2011, s. 29; Mattlar, 2008, s. 

20). Selander (1988) menar att … läroboken organiserar elevernas tänkande om omvärlden, erbjuder 

kategorier och strukturer, till synes rationellt och objektivt organiserade (Selander, 1988, s. 17). Vilket tyder 

på att  läroböcker i undervisning är styrande för undervisningens innehåll och utformning. 

Lärobokens auktoritära roll dominerar i undervisningen såväl som i arbetsmetoderna och 

ämnesinnehållet (Englund, 2011, s. 280; Englund, 1999, s. 330; Englund , 1997, s. 128; 

Skolverket, 2006b, s.112-125, Selander, 1988, s. 17).  En anledning till lärobokens auktoritära roll 

har bland annat att göra med att läraren ser läroboken som en garanti för att rätt kunskap 

förmedlas utifrån kursplanen (Englund, 1997, 128).  Studier pekar på att läroböckerna styr 

undervisningen, men det behöver inte per automatik innebära något dåligt utan det är själva 

innehållet som är av betydelse (Mattlar, 2008, s. 20; Englund 1999). Milles (2008) menar bland 

annat att det är viktigt att läroböcker ifrågasätter de traditionella könsrollerna, eftersom det 

problematiska med läroböcker, till skillnad mot media, är att elever blir tvungna till att läsa vare 

sig de vill det eller inte. Detta samtidigt som sponsrade läromedel smyger sig in i undervisningen , 

vilket ställer högre krav på läraren att granska läromedlen (Carlson & Brömssen, 2011, s. 18-19). 

På 1990-talet ansåg politikerna att en statlig förhandsgranskning av läromedlens innehåll inte 

längre var effektivt för att påverka vilket innehåll som eleverna fick ta del av (Johnsson Harrie, 

2009, s. 215-216; Carlson & Brömssen, 2011, s. 20-21). Carlson & Brömssen (2011) menar att 

granskningen idag görs av producenter och konsumenter, där lärare och elever blir både 

konsumenter och granskare av materialet. 

 

3. 3 Genus i läromedel 

Det finns ett flertal studier som undersöker läromedel och som behandlar läromedlets roll och 

betydelse i den svenska skolan. (Eilard, 2008; Grahn, 2008; Mattlar, 2008; Ohlander,2010; 

Skolverket, 2006b). Med utgångspunkt i ett intersektionellt och ett postmodernistiskt perspektiv 

undersöker Eilard (2008) representationer och konstruktioner av etnicitet, genus och 

generationer. Likt Englund (1997), betraktar Eilard (2008) lärobokstexter som produkter av sin 
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samtid och därmed är de influerade av ett tydligt dominerande samhällsperspektiv, som påverkas 

av såväl läroplanens som den enskilda författarens inflytande och kultur. Tillsammans med andra 

medierande texter betraktas  lärobokstexten med och skapar ett verklighetsperspektiv som sätter 

gränser för det normala och det onormala vilket inverkar på elevers uppfattning om rätt och fel 

och vad som anses eftersträvansvärt. Detta, menar Eilard, i längden kan leda till fördomar som i 

sin tur kan leda till en vi och dom uppdelning (Eilard, 2008, s. 48-50; Englund 1997, s.120-139; 

Carlsson och Brömsen 2011). Vidare beskriver Eilard (2008) hur historiska och samtida 

värderingar påverkar textinnehållet och därmed är med i skapandet och reproduktionen av 

maktstrukturer. Eilard (2008) kommer fram till att de underliggande budskap och ideal som 

läseböckerna ger uttryck för står i direkt konflikt till läroplanens jämställdhetssträvan. De manliga 

karaktärerna ges utrymme att vara individuella och barnsliga medan de kvinnliga tenderar att 

kollektiviseras samt uppmanas ta ansvar. Trots att det ges utrymme för självständiga 

flickförebilder som avviker från det traditionella idealet så menar Eilard att dessa, med tiden 

kuvas och återgår till det stereotypa (Eilard, 2008, s. 435-437).   

 

Läromedlens upprätthållande av manliga och kvinnliga ideal och dess påverkan på barn och 

ungdomar är återkommande även i Karin Grahns (2008) avhandling som behandlar 

genuskonstruktioner i läromedel riktade till ungdomstränare i idrott. Grahn (2008) menar att 

läroböckerna innefattar både en jämställdhetsdiskurs och en diskurs som ger uttryck för en 

manlig norm. Grahns slutsatser är att antalet kvinnor och män är jämnt fördelade i texten och är 

representerade i samtliga idrottsinriktningar. I vissa texter finns det ett tydligt särskiljande på vanlig 

kunskap och vad som framhävs som kvinnokunskap - anorexi och menstruation utgör till exempel 

egna stycken i de kapitel som behandlar kvinnodominerade  idrotter. Detta menar Grahn (2008) 

är exempel på hur texterna särskiljer pojkar och flickor från varandra och beskriver dem som 

motsatta subjekt. Men det finns enligt Grahn (2008) även en framträdande manlig norm som inte 

minst kommer till uttryck i bilderna. Den manliga kroppen blir en symbol för idrottskroppen och 

på så vis är, enligt författaren, läroböckerna med och bidrar till den rådande genusordningen - där 

pojkar är överordnade flickor. Grahns (2008) slutsatser är att pojkar framställs som generella 

idrottsutövare medan flickorna beskrivs som könsspecifika. De kvinnliga karaktärerna 

representerar främst sitt kön medan de manliga karaktärerna representerar sig själva som grupp 

eller som idrottare. Denna bild av idrottaren menar Grahn förstärker den manliga normen som 

finns inom idrotten (Grahn, 2008, s. 199-212). 
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I en forskningsrapport av Ann-Sofie Ohlander (2010) Kvinnor män och jämställdhet i läromedel i 

samhällskunskap på uppdrag av Delegationen för jämställdhet undersöks hur genus konstrueras i 

läromedel. Undersökningen bygger på fyra olika läroböcker för samhällskunskap, en för 

grundskolans tidigare år och en för grundskolans senare år samt två för gymnasiet. Syftet med 

studien är att undersöka om och i vilken utsträckning läroböckerna förhåller sig till 

jämställdhetsaspekten. Resultaten visar att samtliga analyserade läroböcker hade brister i 

jämställdhetsaspekten vilket resulterade i att män var överrepresenterade och kvinnor gavs liten 

plats såväl i text som i bild. Det finns en ökad medvetenhet men den räcker inte ända fram. 

Ohlander (2010) menar att det finns skillnader både inom och mellan de olika böckerna. 

Läroböckerna avsedda för grundskolans tidigare år klarade sig bäst medan de böcker som var 

avsedda för grundskolans äldre åldrar innehöll fler brister (Ohlander, 2010, s. 7-77). Likt 

Ohlander (2010) har Berge & Widding (2006b) i sin forskningsrapport En granskning av hur kön 

framställs i ett urval av läroböcker ett liknande utfall. Det är en studie om hur genus och kön 

framställs i tjugofyra olika läroböcker och i studien framgår det tydligt att kvinnor/flickor är 

underrepresenterade. Majoriteten av läroböckerna i studien tenderar att utgå från en manlig norm 

(Skolverket, 2006b). Ett flertal av de analyserade böckerna öppnar upp och visar på en 

könsmedvetenhet genom att lyfta fram kvinnor i läroböckerna. Det tenderar dock att vara 

isolerade öar utan koppling till resterande text i boken. (Skolverket, 2006b) 

 

Läroböckerna är en av många kanalar och tenderar att inta en dominant roll i undervisningen, 

beroende på vad som förmedlas i läroböckerna kan de antingen utmana eller befästa 

genusordningen. Syftet med den här uppsatsen är att belysa och synliggöra hur framställningen av 

kvinnor och män ser ut samt om läroböckerna utmanar eller befäster genusordningen av den 

kvinnliga och manliga diskursen. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
De teoretiska utgångspunkterna för denna studie omfattar genus, läroplan- och diskursteori. 

 

4.1 Genus 

Genus har kommit att bli ett väletablerat begrepp inom svensk forskning. Det har dock länge 

förts en diskussion kring på vilket sätt begreppet genus ska förstås och användas och många 

teorier har presenterats under årens lopp. En allmänt omfattad utgångspunkt är dock att 

relationer mellan könen betraktas som socialt och kulturellt skapade (Vetenskapsrådet 2005, s.3). 

Denna syn på genus avfärdar den biologiska förklaringsmodellen och riktar istället fokus mot det 

kulturellt och socialt föränderliga – man föds inte till kvinna utan det är något man blir (Beauvoir, 

1973). Det existerar dock oenighet i frågan gällande hur långt denna tanke kan drivas. Fanny 

Ambjörnsson (2008) menar att det finns teoretiker som hävdar att människor handlar utifrån 

vilka de är, medan andra menar att människor blir till vad de är på grund av hur de handlar. 

Antingen kan genus ses som en orsak till, eller en effekt av olika sorters handlingar (Ambjörnsson 

2008, s.11-13.). 

 

Begreppet genus är användbart för att beskriva hur relationer mellan könen utgör en 

grundläggande och social ordning. Att studera genus på strukturell nivå synliggör inte bara 

maktstrukturer i en specifik kontext utan även hur idéer om kön ligger till grund för hur sociala 

strukturer formas. Föreställningar om kön är med andra ord inte en given identitet utan utgör 

tillsammans med andra identitetskonstruktioner en diskurs (Hirdman 1988, s.50-51).  

 

Yvonne Hirdman var först i Sverige med att introducera genusteori som ett analysbegrepp i 

svensk forskning (Gemzö 2004, s. 93). Hennes begrepp genussystem kan beskrivas med hjälp av 

två logiker - isärhållandets princip och den manliga normens primat. Principen om isärhållande bygger 

på tanken om dikotomier, det vill säga att det manliga respektive kvinnliga inte blandas, utan 

hållas isär. Den strukturerar allt från sysslor, platser till egenskaper och finns såväl i 

arbetsdelningen mellan könen som i föreställningarna om det manliga och kvinnliga. Normens 

primat legitimeras av isärhållandets princip och bygger på en hierarki där det manliga är 

normerande och utgör det normala och allmängiltiga. Dessa två logiker skapar, enligt Hirdman, 

en grundläggande ordningsstruktur samt  utgör basen för andra sociala ordningar - såsom den 

ekonomiska, sociala och politiska ordningen (Hirdman 1988, s. 51-52 ). 
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Relationsmönstret mellan könen kan i sin tur beskrivas med hjälp av ett osynligt och genusbundet 

kontrakt, vilket Hirdman (1988) benämner Genuskontrakt. Ur detta osynliga kontrakt skapas 

förutsättningar att upprepa samt upprätthålla de rådande normerna och på så vis tillskriva män 

och kvinnor olika egenskaper, rättigheter, skyldigheter och ansvar. Enligt Hirdman ärvs 

kontrakten mellan generationer och sätter gränser för såväl kvinnor som män.  Genuskontraktet 

blir på detta sätt en slags operationalisering av genussystemet (Hirdman, 1988, s. 54-55).   

 

4.1.1 Tre formler  av genus 

Hirdman (2001) abstraherar hur genus skapas genom att dela in det stereotypa tänkandet kring 

kön i formlerna A–icke-A, A–a och A–B. I grundformeln A–icke-A utgör mannen normen (A) 

medan kvinnan är utesluten, det vill säga kvinnan representerar allt det som mannen inte är (icke-

A). I den andra formeln, Jämförelsens formel A–a, representerar kvinnan en mindre version av 

mannen. Hon blir i förhållande till det normgivande (A) det annorlunda och avvikande (a). I den 

tredje och sista formeln, den normativa formeln A–B, representerar mannen och kvinnan två 

skilda subjekt - ett motsatspar med egenskaper som kompletterar varandra Dessa formler, menar 

Hirdman, har skapats samt återskapats i genuskontraktet genom historien. Formlerna illusterar 

hur genus konstruerats genom positioneringen av kvinnor i förhållande till män. (Hirdman 2001, 

s.26-44, Grahn 2008, s.26-28). 

 

Hirdmans begrepp genussystem har dock inte undgått kritik. Kritiken har bland annat riktats mot 

att begreppet bygger på en tanke om att det existerar en hierarki mellan män och kvinnor, vilket 

därmed utesluter möjligheten till att det finns variationer i ordningen mellan könen, både 

historiskt och mellan kulturer. Detta gör, enligt kritikerna, begreppet statiskt och entydigt 

(Gemzöe, 2004, s.93-95). Vi är medvetna om att formlerna ovan främst beskriver den manliga 

normen och hur det kvinnliga konstrueras i förhållande till den. Hirdman (2001) anser dock att 

formeln även är ett effektivt verktyg att synliggöra det motsatta, det vill säga situationer där det 

stereotypa könsmönstret bryts och där det kvinnliga utgör normen. Formlerna kan därmed 

användas för att beskriva ett genussystem där jämlikhet mellan könen råder. Hirdman(2001) 

menar att formlerna synliggör det stereotypa tänkandet kring könen (Hirdman, 2001, s. 26), samt 

framhäver att det handlar om en renodling som har till syfte att synliggöra hur genus görs 

(Hirdman, 2001, s. 44). På detta sätt kommer vi också att använda Hirdmans (2001) 

bokstavsformler för att synliggöra hur det går till när genus konstrueras.   
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4.2 Läroplansteori  

Englund (1997) använder begreppet meningserbjudande i diskussionen kring läromedel, och 

menar att eleverna genom till exempel läroboken erbjuds en viss mening. En meningserbjudande 

undervisning syftar till att ge elever möjligheter att utveckla såväl kunskaper som olika förmågor 

inom ämnet (Englund, 1997, s. 120, s. 127-128). Englund (2005) menar att 

undervisningsinnehållet i sig inte per automatik medför en meningserbjudande undervisning. Det 

måste sättas in i en kontext. Det finns således inga givna svar på vilket innehåll som skapar en 

meningserbjudande undervisning.  Varje enskilt ämne i skolan utvecklar och skapar med hjälp av 

den textuella och kontextuella inramningen på  vilka traditioner, uppfattningar och syfte ämnet 

har. Det skapar mer eller mindre olika selektiva traditioner och har en påverkan på vilket 

meningserbjudande eleverna får ta del av (Englund, 1997, s. 121 & 178). Detta innebär att varje 

enskild lärare eller lärobok har olika innehåll, syften och utformning som påverkar hur lärandet 

kan ske för att skapa meningserbjudande undervisning. Innehållet, syftet och utformningen kan 

variera och problematiseras utifrån tre faktorer: historiska och sociala faktorer; bakomliggande 

vetenskaper; och/eller uttryck för politisk styrning (Englund 1997, s.121-128; Englund, 2005, s. 

26-30). Vilket innebär att vad som räknas som kunskap och vilket ämnes stoff som är det primära 

skiftar utifrån den rådande normen.  

 

Englund (2005) menar att lärande och utbildning inom ett kulturellt och historiskt sammanhang 

ger läromedelsinnehållet en politisk och moralisk innebörd. Läroböckernas texter kan betraktas 

som meningsbärande handlingar som erbjuder eleverna en viss sorts sanning samt ger uttryck för 

en bestämd maktutövning. Enligt Englund (2005) bör därför läromedelsinnehållet ses som något 

kontextualiserat (Englund, 1997, s. 120-139; Carlson & Brömssen, 2011, s. 17; Eilard, 2008, s. 22-

23). Det handlar alltså inte bara om vilken kunskap, utan även om vems kunskap, som 

reproduceras i undervisningen. Denna uppsats placeras i en läroplansteoretisk tradition. Det 

innebär att det endast studera vilka förutsättningar som läroböckerna erbjuder i läroböckernas 

diskursiva innehåll. 

 

4.3 Diskurs som begrepp 

Diskurs som begrepp kan ha olika innebörder beroende på teoretisk utgångspunkt. Oavsett 

teoretisk inriktning så finns det en gemensam nämnare,  nämligen att språket ligger till grund för 

hur människor tänker om olika fenomen. Diskursteoretiker menar att språket erbjuder perspektiv 

på verkligheten vilket påverkar hur vi uppfattar världen, samt att språket bidrar till att forma 

sociala mönster som till exempel socialt och kulturellt präglade idéer om maskulinitet och 
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femininitet (Bergström och Boréus 2005, s. 326). Mönstren, det vill säga diskurserna, utgör i sin 

tur normativa ramar och skapar föreställningar om ett specifikt fenomen. Diskurser är dock inte 

statiska; de kan förändras över tid. Begreppet inrymmer en maktaspekt, vilket gör att de diskurser 

som råder i läroböckernas språkhandlingar på så sätt präglar uppfattningen om genus. Det skapar 

verkligheten.  

 

4.4 Diskursanalys 

Språket har en avgörande betydelse i en diskursanalys, då språket är en återspegling av 

verkligheten. Det är texter och andra mänskliga uttryck som beskriver, formar och uppfattar 

världen; verkligheten konstitueras i texterna. Bergström & Boréus (2012) hävdar att det är språket 

som formar verkligheten. Språket och begreppsapparaten sätter gränser för vad vi människor kan 

tänka och göra. Det kan handla om att ha på sig ett par osynliga glasögon som begränsar sättet att 

tänka och göra saker och ting (Gilje & Grimen, 2009, s. 180-181) 

 

I en diskursanalys är det nödvändigt att utgå från ett visst perspektiv av en viss specifik kontext 

för att kunna belysa just de fenomen som forskaren är ute efter. Det tenderar ofta att handla om 

hur makt formas och omformas i och av språkhandlingarnas innebörd. Det finns många fördelar 

med att använda sig av diskursanalys för att belysa makt som exempelvis könsmaktsordningen 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 26, s. 408).  

 

4.4.1 Fairc loughs kri t i ska diskursanalys  

Det finns ett antal olika inriktningar inom den kritiska diskursanalysen. De gemensamma dragen i 

kritisk diskursanalys handlar om att analysera hur sociala identiteter och relationer formas av 

språket. Fairclough ser den sociala praktiken som konstituerande och den sociala världen som 

konstituerad, med vilket menas att en kritisk diskursanalys inte enbart formar sociala strukturer 

och processer utan även ger en avspegling över hur diskursen ser ut (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, 66-68). Den kritiska diskursanalysen har till uppgift att synliggöra ojämna 

maktförhållanden mellan sociala grupper utifrån ett kritiskt förhållningssätt, för att kunna belysa 

och efterfråga mer jämlika förhållanden mellan och i grupperna, vilket bidrar till att forskningen 

aldrig kan hävdas vara opartisk (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 68-69). 

 

Den här uppsatsen kommer, i enighet med Faircloughs kritiska diskursanalys, att utgå ifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv på kunskap och världen. Enligt Winther Jørgensen & Phillips 
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(2000, s. 11) vilar det socialkonstruktivistiska perspektivet på fyra olika antaganden. Det första är 

att kunskapen om världen inte ska ses som en objektiv sanning. Det andra är att vår kunskap är 

baserad på de normer och värderingar som omger oss, samt att människans uppfattning om 

världen produceras och reproduceras  genom social interaktion. Det fjärde och sista antagandet 

utgår ifrån att de tre första antaganden är i symbios med varandra -  där kunskap bildas, ombildas, 

blir sanning och normgivande, vilket medför verkliga sociala konsekvenser (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 11-12). Ur socialkonstruktivismen är Faircloughs idéer om kritisk diskursanalys 

inspirerade och delvis hämtade. Fairclough (1992) definierar kritisk diskurs på två sätt; dels att 

språket betraktas som en social praktik och att en bestämd diskurs kan utläsas och avkodas 

separerad från andra diskurser. Fariclough anser att språket både är en social produkt och socialt 

skapande. Det vill säga att språket i form av tal och skrift är skapat av sociala aktörer, grupper 

och/eller system utifrån samhällets normer och värderingar. Det bidrar i sin tur till att språket 

upprätthåller och omskapar kunskap om samhällets normer och värderingar. På detta sätt blir 

språkhandlingarna en diskurs, samtidigt som språket är ett socialt system som inte tar hänsyn till 

individuella avvikelser (Fairclough 1995, s. 53ff).  

 

Fairclough (1995) menar att det inte enbart går att analysera isolerade språkyttringar, utan att de 

måste sättas i sitt sammanhang för att det ska bli en fullständig analys. Det centrala är att studera 

språkhandlingarna utifrån språkets uppbyggnad. För detta har Fairclough skapat analysmodell 

som endast undersöker textens språkhandlingar. Med hjälp av Faircloughs (1992) kritiska 

diskursteori synliggörs de konstruktioner  och mönster som skapas och kommer till uttryck 

genom språkyttringarna. De konstruktioner som skapas är: 

-‐ Sociala identiteter och/eller grupper 

-‐ Sociala relationer 

-‐ Kunskaps- och betydelsesystem 

Vid en kritisk diskursanalys ligger forskarens fokus på två dimensioner: den kommunikativa 

händelsen (Språkhandlingar) och  diskursordningen (Sociala praktiken). För detta har Fairclough 

skapat en tredimensionell modell för analyser av språkanvändningen och talet på ett systematiskt 

vis. Faircloughs tredimensionella modell synliggör maktstrukturer i såväl text som kontext. Den 

tredimensionella modellen består av tre olika nivåer: textnivå samt den diskursiva praktiken och 

den sociala praktiken. Första nivån, textnivå, handlar om att studera den faktiska texten. Den 

andra nivån, den diskursiva praktiken, fokuserar på textens produktion och konsumtion. Den 
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tredje nivån, den sociala praktiken, handlar om att sätta in diskursen i ett större 

samhällsperspektiv och sammanhang. Detta är något som beskrivs mer utförligt i metodavsnittet. 

 

Sammanfattningsvis kommer denna uppsats ta avstamp från löroplansteorins syn på läroboken 

som meningserbjudande. Med hjälp av Hirdmans genusteori och Faircloughs kritiska dikursteori 

är intentionen att genom en analys av språket synliggöra hur kvinnor och män framställs och hur 

genus konstrueras i läroböckernas diskursiva innehåll. På detta sätt skapas möjlighet att 

åskådliggöra relationen mellan den manliga och kvinnliga diskursen och därmen synligör vilken 

mening som erbjud. 
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5. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsatsen är att undersöka hur genus konstrueras i språkhandlingar i sex 

stycken läroböcker i samhällskunskap för högskoleförberedande program på gymnasiet, utgivna 

mellan åren 1994 och 2011. Utifrån syftet har följande frågor utformats: 

 

– Hur framställs kvinnor och män i de diskursiva innehållet? 

– Vilka likheter och skillnader finns i konstruktionen mellan den kvinnliga och manliga 

diskursen 

– På vilket sätt befäster och/eller utmanar det diskursiva innehållet genusordningen? 
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6. Metod 
För att besvara ovanstående frågeställningar kommer vi att utgå från Hirdmans genusteori samt 

använda oss av diskursanalys som metod, närmare bestämt den kritiska diskursanalysen och 

Faircloughs tredimensionella analysmodell.  

 

En befogad fråga gällande valet av metod är varför just diskursanalysen har legat till grund för 

denna undersökning. Anledningen till det är att diskursanalys som metod syftar till att synliggöra 

diskurser och på så sätt även maktstrukturer och dess spridning. Metoden är ett effektivt 

tillvägagångsätt för att belysa språkets inverkan på människors verklighetsuppfattning samt 

uppmärksamma maktstrukturer bakom det som annars tas för givet (Bergström & Boréus 2005, 

s.137-140). Genusbegreppet bygger på socialt och kulturellt präglade idéer om maskulinitet och 

femininitet som skapar föreställningar om manligt respektive kvinnligt. Genom att studera 

läroböcker utifrån ett genusperspektiv skapas möjlighet att lyfta fram de diskurser som elever och 

lärare möter vid användandet av dessa böcker (Esaiasson et al. 2007, s. 237-243; Fagerström & 

Nilsson, 2008, s. 12-14). 

 

6.1 Faircloughs tredimensionella modell  

Faircoughs (1992) kritiska diskursanalys består av en tredimensionell modell. Denna modell 

utgörs av tre dimensioner; textnivå, den diskursiva praktiken och den sociala praktiken. (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 74-75). I Figur 1 illustreras förhållandet mellan de olika nivåerna i 

den tredimensionella modellen.  

 

  Figur 1: Faircloughs tredimensionella modell .  

   Källa: Winther Jørgensen, Phillips, 2000,  s. 73. 

 

Faircloughs kritiska diskursanalys syftar till att kartlägga förbindelsen mellan språkhandlingarna 

och den sociala praktiken, det vill säga hur språket och den sociala praktiken förändrar och 
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upprätthåller varandra vilket i sin tur upprätthåller och förändrar diskursen. Den sociala praktiken 

betraktas som att den både reproducerar och omskapar kunskaper, identiteter, sociala relationer 

och  maktrelationer som samtidigt bildas av andra sociala praktiker (Fairclough, 1992, s. 64). 

Fokus för Faircloughs metod är att analysera hur förändringar sker i språkhandlingarna för att 

kunna synliggöra förändringarna i den diskursiva strukturerna.  

 

6.1.1 Textnivå 

Vid analys av textnivån handlar det om att analysera språkyttringar för att blottlägga hur 

identiteter och/eller grupper konstrueras i text. Fairclough (1992, s. 152-194) nämner följande 

kriterier: interaktionell kontroll (vem som fastställer dagordningen), etos (hur identiteter skapas 

genom språket), metaforer, ordval och grammatik som verktyg för att genomföra analysen. Fördelen 

med att analysera språket på detta sätt är att forskaren kan få syn på hur diskurserna konstrueras i 

språket. För att kunna analysera den faktiska texten ur ett kritiskt lingvistiskt perspektiv använder 

sig Fairclough (1992) vidare av två olika analysverktyg; transitivitet och modalitet. Transitivitet är ett 

metodologiskt verktyg som används för att analysera hur händelser och processer sammanbinds 

eller icke sammanbinds som subjekt och objekt. Med hjälp av detta verktyg analyseras hur 

händelser och fenomen konstrueras i texten och genom att analysera de relationer som skapas 

mellan olika subjet och objekt kan olika normer synliggöras. Avsändaren/författare, som i sin tur 

avspeglar samhällest rådande normer, kan antingen fokusera på att beskriva en person som 

ansvarig för konsekvenserna av en händelse eller fokusera på resultatet (Fairclough, 1992, s. 177-

185). 

 

Att analysera modalitet handlar om att synliggöra samhället normer och värderingar med hjälp av 

de formuleringar avsändaren/författaren använder sig av. Avsändaren/författaren kan antingen 

konstruera objektiva eller subjektiva sanningar i beskrivning av fenomen eller händelser, 

beroende på om formuleringen uttrycks som en direkt sanning eller om det finns en osäkerhet i 

beskrivningen. Den objektiva modaliteten ses som ren fakta medan den subjektiva modaliteten är 

avsändaren/författarens egna uppfattning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 87-88 ). Det 

gör att det genom författarens språkyttringar går det att synliggöra samhällets sociala normer och 

värderingar. 

 

6.1.2 Den diskursiva och soc ia la praktiken  

Vid analys av den diskursiva praktiken ligger fokus på hur texten produceras, distribueras och 

konsumeras (mottas och tolkas). Texten produceras, distribueras och konsumeras i förhållande 
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till de rådande diskurserna. Diskursen bidrar till att både konstruera och reproducera sociala 

strukturer och processer, men även återger dem (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 68-69).  

 

För att möjliggöra kartläggningen av dessa förhållanden undersöks textens intertextualitet och 

interdiskursivitet. Interdiskursivitet innebär att studera relationen inom och mellan diskurser för att 

synliggöra avsändarens diskursiva utgångspunkt. Genom att till exempel undersöka den manliga 

och kvinnliga diskursen och relationen däremellan går det att säga något om den rådande 

genusdiskursen, vilket i sin tur ger en indikation på vilka preferenser som legat till grund för 

avsändarens diskursiva uttryck. Interdiskursivitet i sin tur är en form av intertextualitet, med vilket 

menas att text och annan kommunikation alltid bygger på tidigare händelser. 

Avsändaren/författaren till en text skapar ständigt språkhandlingar som grundar sig på tidigare 

texter. Fairclough menar att det inte går att skapa språkhandlingar utan att vara påverkad av 

tidigare texter (Fairclough, 1995b, s. 56ff). En text kan ses som en intertextuell kedja, där varje del 

av texten är påverkad av och införlivar element från någon text som skrivits förut. Dessa texter 

innehåller i sin tur olika element från tidigare texter, och så vidare (Fairclough, 1992, s. 117).  

 

Faircloughs sista nivå, den sociala praktiken, handlar om att sätta diskurser i ett större 

sammanhang och i relation till den omgivande kontexten. I detta steg sammankopplas textnivån 

och den diskursiva praktiken för att skapa en djupare förståelse över hur diskursen reproduceras 

och bevaras. För att detta ska vara möjligt krävs en teoretisk utgångspunkt (Fairclough 1992, s. 

237). 

 

6.2 Tillvägagångssätt 

Eftersom vårt huvudsakliga fokus ligger på läroböcker hamnar den diskursiva samt den sociala 

praktiken utanför ramen för uppsatsens syfte och frågeställning. Den diskursiva praktiken blir i 

detta fall klassrummet där läroböcker används. Att inbegripa ett sådant perspektiv skulle innebära 

en analys av interaktionen mellan lärobok och elev, vilket skulle innebära ett alltför tidskrävande 

och omfattande arbete. I denna analys kommer därför fokus främst att ligga på Faircloughs första 

analysnivå, textnivån. 

 

För att synliggöra hur genus konstrueras har vi analyserat läroböckernas språkhandlingar med 

hjälp av Faircloughs  modalitets- och transitivitetsbegrepp samt Hirdmans (2001) genusteori. Det 

första steget i analysen var att räkna antalet män och kvinnor i det diskursiva innehållet med hjälp 
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av ett kodningsschema vilket illustreras i tabell 1 och 2 nedan. Nästa steg var att dela in det totala 

antalet könskodade ord i kategorierna generella aktörer och specifika personer.  Syftet med det var att 

åskådliggöra hur kvinnor och män positioneras i texten (Hirdman 2001, s. 70-74). Kategorin 

generella aktörer består av ord i form av substantiv eller pronomen, till exempel kvinna, man, han, 

hon. Kategorin person specifik innebär namngivna personer; till exempel drottning Silvia, Carl Bildt 

eller Gudrun Schyman.  

 

Genus konstrueras dock inte endast i skildringar av kvinnligt och manligt utan även i 

beskrivningar där språkhandlingar skapar indirekta könsmärkningar. Analysens tredje och sista 

steg tar därför fasta på hur ord blir könskodade. Ord som i sammanhanget kan representeras av 

både kvinnor och män; det vill säga ett ord vars språkliga utformning inte signalerar ett specifikt 

kön. Lärare, till exempel, kan vara både en kvinna eller en man eller en hen - vilket genus läraren 

har går inte att tyda av ordet i sig. Däremot är vi medvetna om att många ord, oavsett dess 

språkliga utforming, kan associeras med det manliga eller kvinnliga könet. Enligt Hirdman (2001) 

är den manliga normen alltid närvarande och genomsyrar såväl språket som samhället i stort. I 

denna uppsats har dock endast de ord som rent språkligt skrivits fram som könskodade legat till 

grund för analysen.  

 

När man kopplar samman ett ord, till exempel "statsministern", ”bonden”, ”politikern”, 

”arbetsgivaren”, med ett pronomen, till exempel "han" eller "hon", ges ordet en manlig eller 

kvinnlig innebörd. Detta relaterat till vilka samhällspositioner (och icke-positioner) som kopplas 

samman med respektive kön samt var i texten de konstrueras, gör det möjligt att synliggöra både 

rådande dikotomier och kvinnans position i relation till mannen (Hirdman 2001, s. 47-76). På så 

vis går det att säga något om den manliga och kvinnliga diskursen och därmed hur 

genusdiskursen konstrueras i det empiriska materialet. 

 

6.3 Kodningsschema och kodningsenheter  

Kodningsschemat används för att räkna antalet könskodade ord i läroböckernas diskursiva 

innehåll. Analyskategorierna generella aktörer och  specifika personer utgör verktyg för att 

analysera de rådande dikotomierna samt hierarkierna (Hirdman 2001) i genusdiskursen för att 

blottlägga hur män och kvinnor konstrueras. Detta görs för att skapa underlag för nästa steg i 

analysen; underlag för att synliggöra hur normen kommer till uttryck i relationen mellan den 

kvinnliga och den manliga diskursen. 
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Kodningsenheterna utgörs av enhet 1, 2 och 3, där enhet 1 står för det totala antalet könskodade 

ord som förekommer i analysmaterialet. Enhet 2 illustrerar det totala antalet generella aktörer 

samt enhet 3 visar det totala antalet specifika personer.  

 

Tabell 1: Totalta könskodade ord, i absoluta tal 

 

1 a = Det totala antalet män. 

2 b = Det totala antalet kvinnor. 

 

Tabell 2: Totala antalet generella aktörer och specifika personer, i absoluta tal 

 

2a= Manliga pronomen och substantiv  

2b= Kvinliga pronomen och substantiv 

3a= Män som nämns med namn 

3b= Kvinnor som nämns med namn. 

 

6.4 Urval och avgränsning 

Då uppsatsen ämnar undersöka hur genus konstrueras i läroböcker i ämnet samhällskunskap för 

högskoleförberedande program på gymnasiet, har vi valt att begränsa studien till att undersöka de 

avsnitt som behandlar ekonomi, politik samt arbetsmarknad. Anledningen till denna avgränsning 

Kapitel i läroböckerna Totalt antal män (1a) Totalt antal kvinnor (1b) 

Ekonomi   

Politik   

Arbetsmarknad   
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Män som 
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bygger främst på att de valda avsnitten är återkommande i samtliga böcker samt utgör omfattande 

delar av såväl textens och därmed av ämnets innehåll - på detta sätt analyseras inte bara 

läroböckernas utan även ämnets syn på genus (Englund, 2005, s. 90-98). På grund av Faircloughs 

fokus på språk har vi valt att endast fokusera på texternas språkhandlingar och inte bildmaterial. 

All text i form av rubriker, brödtext, bildtext samt diskussionsfrågor har därmed utgjort underlag 

för analysen. Det empiriska materialet består av sex stycken böcker och sammanlagt 787 

analyserade sidor. För att skapa en översiktlig bild samt kartlägga eventuella mönster över tid har 

valet av material baserats på två nedslag i tiden - 1994 och 2011. Vad gäller urvalet av läroböcker 

har detta gjorts bland annat utifrån aktuell läroplan (Lgy11 och Lgy94) men även utifrån kriteriet 

att de riktar sig till högskoleförberedande program på gymnasiet. Skälet till detta urval har främst 

att göra med att de läromedel som riktar sig till yrkesförberedande kurser inte är lika 

innehållsmässigt genomgripande som den förstnämnda. De läroböcker som legat till grund för 

analysen är: 

 

 

Tabell 3:Det empiriska materialet 

 

Titel Författare År Förlag Antal 
analyserade  
sidor 

Arena 123 Lars-Olof Karlsson 2011 Gleerups 85 

Samhällskunskap 1b Daniel West 2011 Liber 105 

Z-konkret Bengt-Arne 

Bengtsson 

2011 Liber 114 

Samhällskunskap Lennart Isaksson 

Rune Östlund 

1994 Natur och Kultur 160 

Zigma ABC Bengt-Arne 

Bengtsson 

1995 Almqvist & Wiksell 234 

Reflex- samhällskunskap 

för gymnasieskolan. A-

kurs, plus. 

Hans Almgren 

Stefan Höjelid 

Erik Nilsson 

1996 Gleerups 89 
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6.5 Etiska övervägande och kritiska reflektioner 

Inom den humanistiska samhällsvetenskapliga forskningen syftar forskningsetiken till att skapa 

vägledning åt forskare och deras arbete. De etiska aspekter som tillkommer olika metoder, och 

som forskaren tvingas att ta ställning till, är något som är närvarande under hela 

forskningsprocessen. Enligt vetenskapsrådet (2005) går det att urskilja fyra huvudkrav som gäller 

vid vetenskaplig forskning: informationsskyddskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  

 

Informationsskyddet syftar till att det eller den man undersöker har rätt till att få reda på studiens 

syfte och metoder samt vad den kommer att användas till. Samtyckeskravet handlar om att 

deltagarna själva har rätt att avgöra om de vill delta i studien eller inte samt har rätt att avbryta 

deltagandet. Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter forskaren samlar in om olika 

personer ska behandlas och förvaras med största noggrannhet och att uppgifterna inte ska gå att 

koppla till någon enskild individ. Slutligen innebär nyttjandekravet att det insamlade empiriska 

materialet endast ska användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2005). 

 

Samtliga krav handlar om hur forskaren ska skydda de som deltar i forskningsstudien. Då vårt 

empiriska material är ett offentligt material i form av läroböcker bedömer vi att det är av vikt att 

ta hänsyn till nyttjandekravet; att använda läromedel för forskningsändamål och på ett 

vetenskapligt sätt. Reliabilitet och validitet är viktiga etiska principer vid forskning, det vill säga att 

det som skrivs är relevant och tillförlitligt. Det går till exempel att ifrågasätta hur säkra tolkningar 

kan vara. Det går nämligen inte att undkomma det faktum att tolkningar alltid bygger på 

personliga omdömen och erfarenheter.  

 

För att motivera att de tolkningar som gjorts är bra och fungerande är det viktigt att redogöra för 

de citat som legat till grund för själva tolkningen. Citaten exemplifierar alltså de utsagor som 

anses talande för slutsatsen, men det bör dock tilläggas att en analys aldrig kan bli helt objektiv 

(Gilje och Grimen, 2007, s. 198). Detta faktum är något som diskursanalysen belyser då den utgår 

från att forskaren är medskapare till produktionen samt reproduktionen av den undersökta 

diskursen. Detta gör att forskaren bör vara uppmärksam på att resultatet av en studie är en 

konstruktion av verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 28-29, 111). För att undvika 

övertolkning av materialet och skapa så hög transparens som möjligt har därför analysverktyg 

utformats.  
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7. Analys 
I följande avsnitt presenteras resultatet från analysen av de sex läroböckerna. Samtliga böcker är 

baserat på urvalet utifrån följande kriterier: utgivna efter 1994 och 2011 års läroplaner, att de 

valda avsnitten är återkommande i samtliga böcker och de riktar sig till högskoleförberedande 

program på gymnasiet. De kapitel som analyseras är ekonomi, politik samt arbetsmarknad.  

 

Genom att använda oss av Hirdmans teori kan vi via genuskontraktets konstruktion åskådliggöra 

hur isärhållandets princip och den manliga normens primat verkar i det diskursiva innehållet 

(Hirdman 2001). I presentationen av resultaten visualiseras konstruktionen av genus i de citat, 

figurer och diskurser som lyfts fram i analysen. De citat som använts är endast ett urval från de 

böcker som analyserats och ska ses som exempel för att ge en översiktlig bild över vad 

läroböckerna förmedlar. 

 

 7.1 Läroböcker utgivna efter år 1994 

I följande avsnitt analyseras de tre läroböcker som är utgivna efter 1994 års läroplan. De böcker 

som står i fokus är Reflex, Zigma och Samhällskunskap och tillsammans omfattar de 483 

analyserade sidor. 

 

7.1.1 Det totala,  genere l la och spec i f ika  

För att kunna säga något om hur genus konstrueras i böckerna har samtliga kapitel analyserats 

med fokus på textens struktur, innehåll och mening. Till en början har antalet könsspecifika ord 

räknats, vidare har dessa ord placerats i kategorin generella aktörer och specifika personer. Genom 

dessa kategorier går det att synliggöra hur genusnormer skapas i relationen mellan den kvinnliga 

och manliga diskursen för att på så sätt åskådliggöra  hur genus konstrueras. 

 

Vid genomläsning av materialet blir det tydligt att texterna i sin helhet använder ord som kan 

representeras av båda könen i formuleringar som berör såväl ekonomi, politik och arbetsmarknad 

(Reflex 1996, s. 149, 150, 154, 160, 216, 206, 211, 251; Zigma 1995, s. 437, 388, 381; 

Samhällskunskap 1994, s. 115). När könsbestämda ord förekommer framträder det en tydlig 

skillnad i fördelningen mellan män och kvinnor (se figur 2). Totalt förekommer 421 män och 140 

kvinnor i de tre läroböckernas diskursiva innehåll. Fördelningen ser dock olika ut beroende på 

om de nämns som specifika personer eller som generella aktörer. Män uttrycks som specifika 
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personer 227 gånger och som generella aktörer 194 gånger. Detta till skillnad från kvinnor som 

positioneras som specifika personer 33 gånger och som generella aktörer 107 gånger. Den 

manliga representationen dominerar det totala textmaterialet, vilket medför en kvinnlig 

underrepresentation. Detta gäller både framställningen av fakta, beskrivningar av 

samhällsförändringar och i hänvisningar till framstående personer. 

 

Figur 2: Antal könsspecifika ord i läroböcker utgivna 1994-, i absoluta tal. 

 

  

Källa: Reflex (1996), Zigma (1995) och Samhällskunskap (1994). 

  

7.1.2 När ordet  b l i r  könskodat 

När ord som kan representeras av båda könen sätts i relation till till ett manligt eller kvinnligt 

pronomen tenderar många av dessa ord att bli könskodade. Ett talande exempel på när fakta, 

som annars skulle kunna representeras av båda män och kvinnor, blir manligt kodat är när 

läroboken Reflex ställer frågor till textens mottagare gällande Sveriges grundlagar: 

 

Antag att Sveriges försvarsminister en lördagskväll på TV-rutan ser skakande bilder från ett inbördeskrig 

någonstans i världen. Han tycker att Sverige borde göra en insats för att skilja de stridande åt. Efter en snabb 

kontroll med statsministern beordrar han två regementen att inom 24 timmar bege sig till krigsskådeplatsen. 

Har han rätt att göra det? (Reflex 1996, s.146). 
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Samhällspositionen försvarsminister får här en manlig innebörd då författaren väljer att beskriva 

denne i termer av han. Ett liknande exempel är boken Samhällskunskaps förklaring av begreppet 

monopol:   

 

Monopolisten har alltså priskontroll över marknaden. Detta innebär dock inte att han kan sätta priset hur 

högt som helst, eftersom han då riskerar att inte få sälja varan. (Samhällskunskap 1994, s.182) 

  

Kvinnan presenteras övervägande som representant för alla kvinnor, det vill säga representant för 

ett kvinnligt kollektiv. Ett exempel på när kvinnan kollektiviseras är i beskrivningen av Äldre 

kontorsinteriörer:  

 

Kvinnorna skötte det mekaniska skrivandet, medan männen fick ta hand om mer kvalificerade och 

ansvarsfulla arbetsuppgifter. Kontorschefen satt vänd mot sina kvinnliga anställda i den öppna salen. Man 

inser hur svårt det måste ha varit att ha det allra minsta privata samtal arbetskamrater emellan. 

(Samhällskunskap 1994, s.271) 

 

Ett annat exempel är i beskrivningen av vilka som utgör de sysselsatta i arbetskraften: 

 

Sverige tillhör världstoppen när det gäller kvinnor i förvärvsarbete. Nästan hälften av dessa sysselsatta är 

kvinnor. Men den jämställdhetssiffran förbleknar en aning om man tar hänsyn till att en fjärdedel av de 

förvärvsarbetande inte arbetar heltid. Av de deltidsanställda är nämligen merparten kvinnor. 

(Samhällskunskap 1994, s.462) 

 

Mannen blir på detta sätt den anonyma huvudpersonen som figurerar i samtliga kapitel och 

positionera arbetsgivaren, statsministern, medborgaren, aktieägaren, taxiägaren, konsumenten, grossisten 

etcetera som manliga. Detta skapar i sin tur, i relation till det generella kvinnliga, en manlig 

diskurs som dominerar talet om politiken, ekonomin och arbetsmarknaden (Samhällskunskap 

1994, s. 115, 166, 173, 174; Reflex 1996, s. 217, 247; Zigma 1995, s. 455). Den manliga normen 

skapas alltså inte endast genom att ord konstrueras som manliga utan stärks även i förhållandet 

till det kvinnliga.  
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7.1.3 Hierarkier  och dikotomier  

Att reproducera normer och maktstrukturer på detta sätt gör att det som hamnar utanför dessa 

diskurser blir avvikande. Genom att hålla isär och förstärka skillnaderna mellan könen möjliggörs 

den manliga normen. Det är i relationen mellan den kvinnliga och manliga diskursen som den 

manliga normen framträder; den kvinnliga diskursen jämförs med den manliga vilket leder till att 

det kvinnliga blir avvikande (Hirdman 2001, s. 59). Detta illustreras inte minst när mannen i 

läroböckerna presenteras som representant för människan och kvinnan främst för kvinnor som 

kollektiv. Till skillnad från mannen så positioneras kvinnan ytterst sällan i relation till en 

samhällsposition och ofta sker beskrivningen av kvinnan i separata kapitel som behandlar kvinnor 

som grupp. Exempel på när det kvinnliga och manliga hålls isär är i kapitlen om arbetsmarknaden 

där kvinnor i arbetslivet beskrivs i separata avsnitt med rubriker likt Kvinnorna på arbetsmarknaden, 

Deltidsarbete, Jämställdhetsplan, Offentligsektor och Jämställdhetslagen (Refelx 1996, s.207, 218, 227; 

Samhällskunskap 1994, s.283; Zigma 1995, s. 168, 467, 462). 

 

Även om män och kvinnor totalt sett blir representerade någorlunda lika i arbetsmarknadens 

diskursiva innehåll, så existerar det en skillnad i hur de blir representerade. Medan männen oftare 

blir positionerade utifrån specifika personer så blir kvinnorna det utifrån generella aktörer, det vill 

säga positionerade som ett kollektiv. Positioneringarna kan till exempel se ut enligt följande: 

 

Den offentliga sektorn är särskilt kvinnornas arbetsmarknad. Under senare år har antalet offentliganställda 

minskat, vilket främst har drabbat kvinnorna. (Reflex 1996, s. 227) 

 

Detta i relation till: 

 

Förr när kommunerna var mindre kunde ofta en enstaka förtroendevald, "kommunens starke man" - 

mestadels var han kommunalnämndens ordförande - vid sidan om sitt ordinarie arbete klara av kommunens 

angelägenheter. (Samhällskunskap 1994, s. 145) 

 

I och med att män och kvinnor delas upp och behandlas på skilda ställen skapas skillnader mellan 

könen vilket synliggör de dikotomier som råder mellan den manliga och kvinnliga diskursen. I 

samtliga analyserade kapitel positioneras mannen som chef, statsminister, filosof, makthavare, 

arbetsgivare, professor och nobelpristagare samt är ansvarsfull, förvärvs- och heltidsarbetare 

(Reflex 1996, s.244, 235, ;Samhällskunskap 1994, s.115, ;Zigma s. 187, 197, 216, 222, 455). 

Kvinnan positioneras som barnmorska, hemmafru, offentligt anställd, vårdarbetare och patient 
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samt är deltidsanställd och omvårdande (Reflex 1996, s. 218, 220, 205, 207-210, 227, 253, 248, 

243;Zigma 1995, s.224).  

 

 

7.2 Läroböcker utgivna efter år 2011  

I det följande avsnitt redovisas analysen av de tre läroböckerna som är utgivna efter 2011 års 

läroplan: Arena 123, Samhällskunskap 1b och Z-konkret. Det totala omfånget som analyseras i 

direkta sidor är 314.  

 

7.2.1 Det totala,  genere l la och spec i f ika 

Vid den första avkodningen av texten framkom det att läroböckerna till största delen använder 

sig av ord som kan representera båda könen i beskrivningar av händelser och fenomen i avsnitten 

som behandlar politik, ekonomi och arbetsmarknad.  

 

I detta avsnitt presenteras det totala antalet könskodade ord. Dessa är de ord som är könsmärkta 

och bara representerar ett av könen.  Orden är här uppdelade i kategorierna generell och specifik. 

Detta är för att skapa ett underlag för nästa steg i analysen. I Figur 3 nedan illustreras en 

sammanställning av könskodade ord i läroböckerna Arena 123, samhällskunskap 1b och Z- konkret; 

uppdelat i nämnda kategorier. Det finns ingen större skillnad i det totala antalet ord, men det 

skiljer sig åt huruvida kvinnor respektive män presenteras som en generell grupp eller som 

specifika personer. Totalt framställs kvinnor 94 gånger och män 100 gånger. Kvinnor blir 

benämnda som en generell grupp 85 gånger och 9 gånger som specifika personer. Män blir 

benämnda som en generell grupp 66 gånger och 34 gånger som specifika personer i de tre 

läroböckerna. 
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Figur 3: Antal könsspecifika ord i läroböcker utgivna 2011-, i absoluta tal.  

 

  

Källa: Arena 123, samhällskunskap 1b och Z- konkret 

 

Med utgångspunkt i alla analyserade böckerna kan det alltså konstateras att skillnaderna finns i 

uppdelningen generell grupp och specifik person. Kvinnor blir framför allt benämnda som en generell 

grupp i brödtexten och som specifika personer i bildtexter (Arena 123, 2011, s 84; 

Samhällskunskap 1b, 2011, s. 121; Z-konkret, 2011, s. 93, 94 & 124). Män tenderar att oftare bli 

benämnda i brödtexten både som generell grupp och som specifika personer. Män nämns sällan 

som ett kollektiv. De är överrepresenterade som specifika personer i alla avsnitt om politik, 

ekonomi och arbetsmarknad, och blir den dolda huvudrollsinnehavaren. Kvinnan får stå för det 

generella, för kollektivet och det avvikande, då kvinnan får egna avsnitt eller avviker från den 

övriga texten (Arena 123, 2011, s. 84, 85, 183, 271-273, 276; Samhällskunskap 1b , 2011, s. 121, 

265, 276-277, 284; Z-konkret, 2011, s. 85, 86).  

 

Avsnittet som handlar om arbetsmarknad utmärker sig från avsnitten som behandlar ekonomi 

och politik. De analyserade läroböckerna utesluter kvinnor, eller lyfter fram kvinnor som generell 

grupp i form av ett eget avsnitt. I läroböckerna Arena 123 och Samhällskunskap 1b finns avsnitt 

som beskriver kvinnors situation på arbetsmarknaden. I Z-konkret fanns inget eget avsnitt som 

tog upp kvinnors situation. När kvinnor nämns i ett eget avsnitt i läroböckerna ges olika 

anledningar till varför kvinnor har lägre lön och färre höga positioner än män, som till exempel 

att kvinnor är hemma längre tid i samband med barnafödsel, och att arbetsmarknaden skulle vara 

mer jämställd om papporna tog ut mer föräldraledighet (Arena 123, s 272-272). ). Andra 

anledningar som anges är att kvinnodominerade yrken generellt sett är lägre betalda samt att 
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kvinnor utför mer oavlönat hushållsarbete än män (Samhällskunskap 1b, s. 276-277). I Arena 123 

(2011) uttrycks även att orättvisorna beror på kultur och traditioner. Ansvaret för att kvinnor har 

lägre positioner och längre lön menar författarna bärs av strukturer i samhället och dess normer 

och värderingar.  Avsnittet om kvinnor och arbetsmarknad i Arena 123 (2011, s. 272)  avslutas 

med tre öppna frågor som ställs till mottagaren av texten: 

 

• Har kvinnor varit sämre på att kämpa för sina löner? 

• Värdesätter kvinnor pengar mindre än män? 

• Har kvinnor svårare att ta strid för sin lön? ( Arena 123, 2011, s. 272) 

 

Detta kan tolkas som ett sätt att försöka problematisera och vidga elevernas syn till vilka orsaker 

som finns till varför kvinnor har en lägre ställning och lön. Det som blir problematiskt med att 

ställa dessa frågor är att de kan bidra till att konstruera föreställningar om hur män och kvinnor är 

och ska vara.  I detta stycke pekas ut kvinnor som en generell grupp. Genom att använda sig av 

dessa frågor riskerar kvinnan att bli något avvikande, och hennes position att förlöjligas och 

skuldbeläggas, beroende på hur läraren angriper frågorna.  

 

7.2.2 När ordet  b l i r  könskodat 

I avkodningen av det diskursiva innehållet framkommer att ord som annars kan förknippas med 

båda könen oftast används i beskrivningar av händelser och fenomen i talet om politik, ekonomi 

och arbetsmarknad. Det förekommer dock ofta att dessa ord kopplas ihop med ett maskulint 

pronomen. Exempel på när det diskursiva innehållet i en av läroböckerna visar på just detta, även 

om en förklaring ges senare i texten, är: 

 

En aning förenklat kan MBL nämligen sägas handla om vad en arbetsgivare måste göra innan han fattar 

beslut. I en fotnot längst ner på sidan står det, fotnot: Att vi skriver om arbetsgivaren som han är en 

anpassning till lagtextens språkbruk. ( Z-konkret, 2011, s. 188)  

 

Z- konkret legitimerar användandet av ett maskulint pronomen genom att påpeka att det är en 

anpassning till det språkbruk som används i lagtexten. Det tyder på att författaren  gör en viss 

avvägning och är medveten om att textern repoducerar en norm, men ändå väljer att göra på det 

sättet. Ett annat exempel på när mannen står för det allmängiltiga i det diskursiva innehållet är: 
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Även om det enskilda jordbruket är självförsörjande vad det gäller t.ex. livsmedel och virke behöver kanske 

bonden en hacka. Gick han till bysmeden för att beställa den, och smeden tillverkade hackan mot ersättning i 

form av t.ex. livsmedel eller virke från gården, kan det ekonomiska systemet beskrivas som en 

bytesekonomi.(Arena 123, 2011, s. 167)  

 

Genom att beskriva politikern, människan, arbetsgivaren, arbetaren och i det här fallet bonden som han 

framträder ett mönster som synliggör en norm. Den manliga normen ligger inbäddad i 

språkhandlingarna, och gör att mannen står för det allmängiltiga och kvinnan i texten blir 

osynliggjord eller framställd som avvikande.  

 

7.2.3 Hierarkier  och dikotomier  

Hur män och kvinnor presenteras och positioneras konstruerar dikotomier och hierarkier. 

Genom att analysera detta blir det möjligt att synliggöra genusdiskursen och exponera den 

manliga och kvinnliga diskursen. Det finns ingen större skillnad i läroböckernas beskrivningar av 

kvinnor och män mellan vilka positioner män och kvinnor beskrivs utifrån. Båda könen får till 

exempel representera höga samhällspositioner, men inte jämt fördelat. Kvinnor får färre 

positioner i förhållande till antalet män som representeras i sina positioner. Totalt i alla 

analyserade läroböcker presenteras kvinnor utifrån följande positioner: ordförande, hemmafru, 

undersköterska, landshövding, partledare, drottning, prinssesa, kronprinssesa, tandläkare och 

arbetar inom vård och omsorg. Motsvarande benämningar för män är: chefredaktör, 

opinionsbildare, president, viceprecident, politisk filosof, uppfinnare, ekonom, chef, arbetsgivare, 

ingenjör, statschef, butiksbiträde, kung entreprenör och arbetar inom den tekniska och 

industriella sektorn.  

 

En skillnad som går att utläsa i det analyserade materialet är antalet benämningar som specifika 

personer. Kvinnor blir som tidigare nämnt oftare presenterade som en del av en 

samhällsförändring. Det kan till exempel handla om hur kvinnor kom ut på arbetsmarknaden, när 

Sverige fick allmän rösträtt eller när sussessionsordningen förändrades (Samhällskunskap 1b, 2011, 

s. 121, 123; Arena 123, 2011, s. 272-273,275, 280; Z-konkret, 2011, s. 85-87, 92) Männen 

presenteras istället i roller som aktörer och fler specifika personer träder fram i texten (Z-konkret, 

2011, s. 92, 126, 172; Samhällskunskap 1b, 201, s. 372; Arena 123, 2011, s. 269) . Exempel på detta 

är:  

… smålänningen Ingvard kamprad lyckades bygga upp ett av de största möbelföretagen i världen (Z-Konkret,  

2011, s. 179).  
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Ett annat exempel på en liknande framställning är: 

 

Ofta är det idéer av enskilda uppfinnare eller affärsmän som ligger bakom framgångarna, som Gustav De 

Laval som uppfinner en mjölkseparator och senare en ångturbin för att driva den (Samhällskunskap 1b, 2011, 

s. 261).  

 

Män blir beskrivna utifrån sina egenskaper, positioner eller framgångar. Kvinnor som får 

representera och bli presenterade utifrån sin position ligger som isolerade öar utan koppling till 

den övriga texten i läroböckerna.  Sammantaget blottläggs den manliga och kvinnliga diskursen 

och hierarkin där män överordnas kvinnor. Dikotomin skapas genom att kvinnor och män delas 

upp och får bli representanter i motpol till varandra. Detta genom att män får stå för det 

allmängiltiga, specifika, närvarande, framgångsrika. Kvinnor blir i relation till män det andra, 

motpolen till mannen, ett kollektiv, frånvarande och avvikande. Hierarkin skapas genom att 

kvinnan blir det avvikande och isärhållna från männen.  Mannen blir människan i det diskursiva 

innehållet. Den manliga diskursen blir det eftersträvansvärda (Hirdman 2001, s. 59). 
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   8. Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att undersöka läroböckernas diskursiva innehåll för att säga något 

om hur genus konstrueras. För att uppfylla syftet har de sex utvalda läroböckerna Arena 123, 

Refelx,  Samhällskunskap, Samhällskunskap 1b, Zigma och Z-konkret analyserats. De frågor som 

ställdes till texten var:  

 

– Hur framställs kvinnor och män i det diskursiva innehållet? 

– Vilka likheter och skillnader finns i konstruktionen mellan den kvinnliga och manliga  

diskursen?  

– På vilket sätt befäster och/eller utmanar det diskursiva innehållet genusordningen? 

 

Resultaten av analysen visar att kvinnor och män framställs i både traditionella och alternativa 

genusformler, det vill säga att texten både utmanar och befäster stereotypa könsroller, även om 

det alternativa är mer undantag än regel i läroböckernas språkyttringar. Vid användandet av 

könskodade ord går det att tyda en skillnad i framställningen av män och kvinnor. 

  

Med hjälp av Hirdmans (2001) bokstavsformler kan konstruktionen av genus synliggöras. Genom 

att positionera kvinnor som exkluderade (icke A), avvikande (a) och könsspecifika (B) 

konstitueras genus på ett sätt som stärker den manliga normen i läroböckerna för 

samhällskunskap. Dessa olika positioner säger i sin tur något om de diskurstyper som tävlar om 

de innebörder som är med och konstruerar genus. I resultatet av analysen synliggörs olika 

konstruktioner och positioneringar av män och kvinnor. Det finns exempel på positioner som 

kan ses som potentiella utmaningar i konstruktionen av genus, men främst framträder diskurser 

som upprätthåller genusordningen.  

 

Nedan följer en sammanfattande diskussion kring resultatet i förhållande till Hirdmans 

genusformler.   

 

8.1 A - icke A 

I Hirdmans (2001) grundformel A–icke-A är mannen norm (A) och kvinnan är utesluten (Icke-

A). Kvinnan ställs i motsats till mannen genom att mannen konstrueras som närvarande och 

kvinnan som frånvarande. Det vill säga att normen aldrig är slagkraftig i sig själv. Den existerar 
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endast i relation till en motpol och kan alltid förändras. Föränderligheten resulterar i att 

normaliseringen har en inbyggd instabilitet, det vill säga att normen ständigt måste söka sin 

mening i de avvikande. I relation till det diskursiva innehållet i samhällskunskapsböckerna kan A- 

icke A-formeln exemplifieras genom att kvinnor indirekt utesluts då det existerar en 

underrepresentation av kvinnor i talet om samhället. Underrepresentationen synliggörs när det 

övergripande materialet domineras av manliga personer. Normen tar sin form i förhållande till 

kvinnans positionering. 

 

Det går att tyda ett återkommande mönster mellan 1994 samt 2011 års läroböcker. Trots att det 

tenderar att vara tydligare i böckerna från 1994, så presenteras mannen under de båda 

tidsperioderna som norm i det diskursiva innehållet. Mannen konstitueras sällan i termer av ett 

kollektiv utan blir presenterad som den neutrala huvudrollsinnehavaren. Genom att konstituera 

statsministern, arbetsgivaren och monopolisten med flera som manliga så skapas, i relation till 

exkluderingen av kvinnor, en manlig norm som dominerar det diskursiva innehållet i de sex 

läroböckerna.  

 

Det blir tydligt att när avsändaren/författaren ska beskriva enstaka personer i tredje person så 

används han eller hon. Däremot används oftast termen han i beskrivningen av något som berör 

eller syftar till både kvinnor och män. Mannen får på så sätt stå för det allmängiltiga och kvinnan  

exkluderas. Detta faktum blir problematiskt när det sätts i relation till läroböckernas betydande 

roll samt inflytande över undervisningens innehåll och utformning (Englund 1999, s.330, 

Englund 1997, s.128, Mattlar 2008, s. 20). Inte minst när det diskursiva innehållet betraktas som 

produkter av sin samtid och därmed är med och reproducerar rådande maktstrukturer (Eilard 

2008, Fairclough, 1992). Utifrån resultatet i denna uppsats innehåller läroböckerna i 

samhällskunskap en sorts meningserbjudande; en samhällsbild där mannen figurerar som den 

dolda huvudrollsinnehavaren. Det kan leda till att undervisningen präglar en enkönad bild av 

samhället. Genom att ha en enkönad undervisning menar Tallberg Broman (2002) att de elever 

som inte kan identifiera sig med materialet kan hämmas i sin utveckling (Tallberg Broman, 2002, 

s. 172-173). 

 

8.2 A-a  

A-a formeln utgår ifrån att kvinnor och män i grunden är lika, men att de tillhör olika sorter 

(Hirdman 2001). När mannen presenteras som människan positioneras kvinnan som det 
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annorlunda och avvikande.  Genom att låta kvinnor figurera i separata kapitel som behandlar eller 

beskriver främst kvinnor såsom Kvinnor på arbetsmarknaden och Jämställdhetslagen med flera skapas 

en jämförande diskurstyp där kvinnan ställs i förhållande till mannen. Kvinnan är synlig, men 

bara i jämförandet med mannen, det vill säga normen (Hirdman 2001). Kvinnan blir på så sätt, 

likt Simone de Beavoirs kända uttryck; det andra könet. Likt Grahn (2008) går det här att tyda en 

jämförandediskurs där män och kvinnor särskiljs sam blir, i relationen till varandra, motsatta 

subjekt(Grahn 2008, s. 199-212).  

 

Men den, totalt sett, jämna fördelningen mellan män och kvinnor i läroböckerna från 2011 kan 

dock ses som ett försök till eller medvetenhet om att genus spelar roll. Detta relaterat till de 

gemensamma uttryck som till viss del används i läroböckerna från 1994, kan ses som potentiella 

utmaningar till A-a formeln i samhällskunskapens sätt att konstituera genus.  

  

8.3 A-B  

Kvinnan och mannen ses som två särskilda subjekt, men kompletterar samtidigt varandra. B-

positionen kan ses som en slags idealbild för kvinnor att sträva efter (Hirdman 2001).   

Kvinnan ges inte utrymme att presenteras som den generella huvudpersonen, vilket gör att hon inte 

kan bli normerande för samhällskunskapen i allmänhet utan främst för gruppen kvinnor i 

synnerhet. I relation till mannen (A) positioneras kvinnan som B. Män och kvinnor presenteras 

som olika sorter som hålls isär och går på så sätt inte att jämföra. Genom de dikotomier som 

synliggörs i språket konstrueras en slags normbild för kvinnan i beskrivningen av henne som 

deltidsarbetande, offentligt anställd och som tjänar mindre i relation till mannen. 

De dikotomier som skapas och synliggörs mellan den manliga och kvinnliga diskursen är: 

 

Man  Kvinna 

Specifik Kollektiv 

Aktör  Samhällsfenomen 

Norm Avvikande  

Närvarande 

Allmängiltig  

Frånvarande 

Utesluten  

 

Dessa motsatser är återkommande i samtliga läroböcker och skapar en hierarki mellan det 

kvinnliga och manliga positioneringen. Mannen positioneras som specifik, aktör närvarande, 
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allmängiltig och norm medan kvinnan i relation till mannen positioneras som det andra i form av 

kollektiv, samhällsfenomen, frånvarande, avvikande och utesluten.  
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9. Konklusion 
I analysen av de sex läroböckerna går det främst att finna exempel som reproducerar 

genusordningens innehåll. När könsspecifika ord används sker det antingen utifrån en 

jämförande eller särskiljande diskurs. Samtliga läroböcker ger uttryck för en genusordning som 

bygger på en manlig norm och där kvinnor framställs som könsspecifika. Detta visar på en 

konstruktion av mannen som människa och/eller huvudperson och kvinnan som det avvikande 

andra (Hirdman 2001).  

 

Likt Ejilard (2008) visar även denna analys en förändring över tid när det gäller hur genus 

konstrueras i läroböcker. Resultatet synliggör en tydligare jämställdhetsdiskurs vilket kan vara ett 

tecken på en ökad medvetenhet när det kommer till genus. Läroböcker idag är mer jämställda än 

tidigare och blir allt mer neutralt kodade. Dock är det endast förekomsten av kvinnor som har 

förändrats/ökat inte hur de positioneras i förhållande till män. Den manliga normen är 

fortfarande rådande. Läroböckerna både befäster och utmanar på så sätt genuskonstruktionen 

genom att den manliga diskursen forfarande dominerar men utmanas genom små och utspridda 

”jämställdhetsöar”.  

  

Vår syn på det diskursiva innehållet är, i likhet med Fairclough (1992), att det är en avspegling av 

samhällets rådande normer. Men trots att den manliga normen fortfarande genomsyrar det 

diskursiva innehållet, samhällskunskapsdiskursen och samhället i stort går det att tyda en ökad 

genusmedvetenshet mellan åren 1994 och 2011.   
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