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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur läroböcker för lågstadiet, inom samhällsorienterade 

ämnen (SO) från förlaget Natur & Kultur, framställer genus samt om en utveckling har skett över tid 

från år 2000 fram till idag. Bakgrunden till denna studie är den ökade diskussionen om genus i 

samhället tillsammans med vårt intresse för ämnet. Studien sker genom en kvalitativ komparativ 

text- och bildanalys. Böcker skrivna innan och efter Lgr11 har analyserats och därefter har resultaten 

jämförts. De läroböcker som utgör vårt material är Samhällskunskap, Religion, Historia: Forntiden, 

Geografi: Vår värld samt SO-boken, vi har även använt oss av lärarhandledningarna till samtliga 

böcker som komplement. Analysen har skett genom Hirdmans genusteori där vi främst utgått från 

begreppen hierarki och särhållning. 

 

Resultaten visar att det fortfarande finns en viss särhållning och hierarkisk ordning mellan könen i de 

analyserade böckerna. En förbättring har dock skett i den senaste upplagan genom en mer jämn 

fördelning mellan vilket utrymme könen ges i text och på bild samt att bilder i böckerna framställer 

könen på ett mindre stereotypt vis. Dock kvarstår det faktum att kvinnor knappt nämns i historiska 

eller religiösa sammanhang i varken tidigare eller senare upplaga. 

 

Vår studie bidrar med en tydligare bild av hur läroböcker följer läroplanen avseende genus och 

jämställdhet samt visar på områden som kan förbättras ytterligare.  

 

Nyckelord: genus, samhällsorienterade ämnen, hierarki, särhållning, visuell textanalys 
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1. Inledning 
I dagens samhällsdebatt kan vi urskilja en uppgång i medvetandet om begreppet genus och 

kunskapen om dess effekter på samhället. Politiker har börjat prioritera jämställdhetsfrågan och 

många av de största partiernas ledare kallar sig numera för feminister. Samtliga arbetsplatser i alla 

kommuner är skyldiga att utveckla en jämställdhetsplan, dessa arbetsplatser inkluderar samtliga 

skolor. Skolan är en social plats och idag är de allra flesta lärare väl medvetna om sin roll som fostrare 

av morgondagens vuxna. Vi ser, utifrån den erfarenhet vi erhållit under vår VFU, att det finns en 

medvetenhet kring genus hos majoriteten av lärarna och skolledarna men ett bristande engagemang 

(möjligtvis beroende på tidsbrist) till att genomföra en genusmedveten pedagogik i undervisningen.   

 

Under vår tid på grundlärarprogrammet inriktning Fk-3 har vi fått begränsad undervisning i ämnet 

genus, detta trots att vi i vårt framtida arbetsliv aktivt ska arbeta mot diskriminering i vår 

undervisning, vilket står inskrivet i styrdokumenten för skolan (Skolverket, 2011, s. 8). Då vårt 

uppdrag som blivande lågstadielärare är att ge eleverna verktyg till att bli fungerande och 

demokratiska samhällsmedborgare anser vi att det behövs kunskaper som hjälper oss i vår 

yrkesutövning samt möjliggör för framtida lärare att göra ett så bra jobb som möjligt. Att kämpa för 

ett jämställt samhälle är något som vi är mycket engagerade av och som framtida lågstadielärare kan 

vi börja arbetet med att göra eleverna medvetna om allas lika värde samt öka elevernas kritiska 

tänkande kring idéer och åsikter om förtryck och förakt mot specifika grupper i samhället.  En del i 

arbetet mot ett jämställt och jämlikt samhälle är att själv vara medveten om sina 

egna pedagogiska val och förhållningssätt till eleverna. Men det är även viktigt att vara medveten 

om de lärresurser som förs in i klassrummet som kan förmedla en bild som är eller inte är förenlig 

med värdegrunden. Tankar om jämställdhet och allas lika rätt är speciellt centrala inom SO-ämnena 

och därför vill vi undersöka hur genus framställs i läroböcker inom detta ämne innan och efter Lgr11 

implementerades. Med denna studie vill vi öka medvetenheten kring genus och dess framställning 

och undersöka om läroböcker, som ofta är till stor grund för hur undervisningen utformas, hänger 

med i de rådande tankarna som finns i läroplanen. 

2. Bakgrund  
Det är viktigt att forska om hur genus framställs och reproduceras, vad läroplanens verkan är samt 

hur lärarna förmedlar olika värderingar utifrån kön. Detta då skolan är en social plats där kön och 

genus hela tiden skapas när barnen möter varandra, vuxna och de läromedel som används i 

undervisningen. Undervisningen om genus styrs även av den politiska debatten och de normer som 
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för tillfället är rådande i samhället (Wernerson, 2009, s. 11). Pedagogiska texter som läses i skolan 

kan enligt Carlsson & Brömssen (2011, s. 16-17) ses som en social kodifiering av hur samhället ser ut 

och konstruerar och reproducerar därför normer för sociala relationer och olika verksamheter. 

Eleverna får en uppfattning av vad som förväntas av dem, både i skolan och i den omgivande världen, 

utifrån den kunskap de får från läromedel och undervisning. Dock påpekar Carlsson & Brömssen 

(2011) att om läraren är kritisk till innehållet i läromedlet som undervisningen sker utifrån så kan det 

istället för att ge en missvisande bild vara en källa till givande diskussioner som utvecklar barnens 

tankar kring normer och omvärldens förväntningar (ibid.).  

 

Enligt Korsell (2007) är det viktigt att lärare har kunskap om läromedelsgranskning då det utöver 

lärarens kompetens är läromedlen som är en viktig faktor i hur elever klarar sig i skolan. För att 

uppnå målen i läroplanen kan läraren ta hjälp av olika läromedel. Om lärare skall kunna påverka 

utbudet av läromedel måste de ha kunskap i kritiskt granskande av olika läromedel, ha ekonomiska 

resurser och tid till att välja det bästa materialet samt ett stort eller åtminstone lämpligt utbud av 

olika läromedel (ibid.: 126-127). Idag styr politikerna vad som lärs ut i skolan genom läroplan och 

lagar (Wahlström, 2015, s. 74). Tidigare styrde de även genom läromedelsgranskning och kunde 

därmed påverka undervisningen ytterligare (Johnson Harrie, 2009, s. 223). Skollagen ligger till grund 

för läroplanen och påverkar hur mycket av undervisningen som skall genomsyras av ett 

jämlikhetsperspektiv. Vi ser, utifrån samhällsdebatten, att medvetenheten om genus och jämlikhet 

har ökat i samhället i stort och detta syns i utarbetningen av läroplanerna vilket vi redogör för 

nedan.  

2.1 Samhällsorienterade ämnen genom historien 

År 1962 blev samhällskunskap ett eget ämne i den svenska skolan, innan dess ansågs det inte vara 

skolans uppgift att lära barnen om det omgivande samhället (Larsson, 2015, s. 297). Det var i och 

med att alla i samhället fick ta del av skolan, framväxten av starka nationalistiska tankar samt önskan 

om att alla skulle se sin egen del i det rådande samhället som samhällskunskapsämnet växte fram, 

först med namnet medborgarkunskap. Skolan gick från att vara starkt religiöst centrerad till att 

istället fostra demokratiska medborgare (ibid.: 297). När samhällskunskap blev ett eget ämne 

präglades det av tanken om demokratisk kunskapsförmedling, arbetsordning och 

samhörighetskänsla. Ämnet skulle vila på en objektiv vetenskaplig grund (ibid.: 299). Ämnet var också 

viktigt för elevernas centrala fostran, de skulle lära sig samarbeta genom de demokratiska 

övningarna ämnet främjade. Vidare har perspektiven på ämnet ändras något men i grunden är 

funktionen socialt fostrande av demokratiska medborgare som skall fungera väl i samhället (ibid.: 

301). I samhällsorienterade ämnen ingår religion, historia och geografi samt ren samhällskunskap, 
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centralt innehåll och kunskapskrav är för dessa ämnen desamma men syftet ser olika ut beroende på 

ämne. Sedan Lgr11 läser lågstadieelever samhällskunskap som ett samlat ämne (Skolverket, 2011).   

2.2 Lagar och läroplaner 

Arbetet för att främja ett jämlikhets-, och jämställdhetstänk har varit inskrivet i läroplanen sedan 

1960-talet. Där nämns att skolan ska verka för jämställdhet mellan könen på alla samhällsplan samt 

väcka elevernas intresse för att ifrågasätta de normer som finns (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 14). 

Sedan dess har formuleringarna kring hur jämställdhetstänket skall genomsyra undervisningen blivit 

mer utförliga för varje gång läroplanen reviderats.  

Läroplanerna är utformade med den gällande skollagen som grund (Skolverket, 2011, s. 7). De två 

läroplaner vi valt att utgå ifrån i vår jämförande text- och bildanalys är Lpo94 och Lgr11. De har 

många likheter i värdegrundkapitlet, där arbete mot diskriminering inkluderas, trots att skollag och 

diskrimineringsgrunder sett olika ut vid författandet av läroplanerna. Det är i värdegrunden och 

främst inom SO-ämnena som tankar om genus och jämställdhet tas upp och därför är dessa avsnitt 

intressanta för vår undersökning.  

 

Målen i Lpo94 utformades efter skollagen och enligt värdegrunden ska lärare kämpa för: 

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

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta. /…/ Ingen skall i skolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 

eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling (Skolverket, 1994, s. 3). 

 Vidare står i värdegrunden även mer explicit om jämställdhet:  

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket 

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

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

traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga 

och sina intressen oberoende av könstillhörighet. (Skolverket, 1994, s. 4). 

   

Diskrimineringslagen (Lag 2008:567) utfärdades av riksdagen i juni 2008 och infördes i lagboken i 

januari 2009. Strax efter diskrimineringslagens införande skrevs de sju diskrimineringsgrunderna in i 

skollagen och ligger därmed till grund för läroplanens (Lgr11s) värdegrund och det blev således en del 

av skolans uppdrag att motverka diskriminering. Då diskrimineringslagen nu är fastställd i skollagen, 

som ligger till grund för hur skolan arbetar, tydliggörs att lärare aktivt skall arbeta mot diskriminering 

och låta dessa tankar genomsyra all undervisning (Skolverket, 2011, s. 7). Av denna anledning borde 

läroböcker som är skrivna efter Lgr11 vara mer medvetna om genus samt uppfylla lagen avseende 

hur genus framställs. 
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I värdegrunden, i de båda läroplanerna, finns mer eller mindre exakt samma formulering om att 

motverka diskriminering och främja lika rättigheter och jämställdhet, och av denna anledning citerar 

vi inte värdegrunden i Lgr11 i denna studie. Däremot finns vissa skillnader i kursplanerna för de fyra 

samhällskunskapsämnena. Vi har undersökt de kursplaner som är relevanta för lågstadiet i de två 

senaste läroplanerna. Inom ämnet samhällskunskap står det i Lpo94 under avsnittet Ämnets 

uppbyggnad och karaktär att lärare ska undervisa om de olika ekonomiska, geografiska och kulturella 

förhållanden som råder för kvinnor och män (Skolverket, 1994, s. 42-43).  Syftet i samhällskunskap i 

Lgr11 är att eleverna ska förstå betydelsen av jämställdhet genom att kunna se samhällsfrågor ur 

olika perspektiv (Skolverket, 2011, s. 199). Det finns inskrivet i Lpo94 att religionskunskapen skall 

främja jämställdhet genom att ge eleverna kunskap om samlevnadsfrågor och hur religionen 

påverkar dessa (Skolverket, 1994, s. 39) medan det i Lgr11s syfte för religion står att eleverna ska lära 

sig om hur olika religioner ser på jämställdhet och kön (Skolverket, 2011, s. 186). I målen för historia i 

Lpo94 står det att kvinnors, mäns och barns olika perspektiv är viktiga teman (Skolverket, 1994, s. 

28). I syftet för historia i Lgr11 står att eleverna ska lära sig om ”hur kvinnor och män genom tiderna 

har skapat och förändrat samhällen och kulturer” (Skolverket, 2011, s. 172). I ämnet geografi saknas 

ett jämställdhetsperspektiv helt i båda läroplanerna. Under rubriken centralt innehåll i Lgr11 

(Skolverket, 2011) för årskurs 1-3 står det att elever ska få kunskap om: ”Livsfrågor med betydelse för 

eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer” 

(s. 208). I kursplanen för samhällskunskap för åk 4-6 och åk 7-9 blir reflektionen över könsroller, 

sexualitet och jämställdhet mer och mer framträdande. De senare åldrarnas kursplaner är intressanta 

och relevanta även för de som arbetar i lågstadiet då arbetet ska leda framåt och förbereda eleverna 

för kommande år.  

  

2.3 Läromedelsgranskning   

Statlig läromedelsgranskning har skett i Sverige fram till år 1991 när granskningsnämnden lades ner 

(Långström, 1997, s. 201). Detta med motiveringen att den fria marknaden skulle se till att kvalitén 

på läromedlen skulle fortsätta vara hög utan inblandning från högre instanser och att läromedlen 

skulle utvärderas i dess pedagogiska sammanhang av lärarna (Långström, 1997, s. 202). Idag är det 

främst konsumenter och producenter som påverkar läromedlen (Johnson Harrie, 2009, s. 223). 

Staten säger sig dock bidra med en indirekt påverkan i form av att de har tagit fram och fastställt 

läroplanen samt att Skolverket har möjlighet till att göra en efterhandsgranskning av läromedel. 

Detta har dock enbart skett en gång sedan Skolverket startades (ibid.: 223-224). Den nya målstyrda 

läroplanen (Lgr11), med otydligare direktiv om vad och hur eleverna ska lära sig, kan ha gjort att 

läromedlen får ta ett större ansvar i vad som faktiskt lärs ut till dagens elever. Läromedlen fungerar 



Modiga kvinnor och fagra män – En studie om hur genus framställs i läromedel för lågstadiet  
Lisa Göransson & Martina Pettersson 

 

5 
 

således ungefär som en konkretisering av läroplanens mål och detta betyder enligt Johnson Harrie att 

de icke granskade läromedlen får en starkare, mer legitimerad ställning (ibid.: 224). Då det inte finns 

någon central läromedelsgranskning och det är upp till varje lärare att själv granska de läromedel 

denne vill använda i undervisningen är det intressant att undersöka hur väl läroböcker förhåller sig 

till den rådande läroplanen. Detta går att göra ur flera aspekter men vi har valt att fokusera på genus 

inom SO då genus är ett starkt debatterat ämne och det är, enligt läroplanen, främst inom SO som 

lärarna uppmuntras att arbeta med genus. 

3. Tidigare forskning  
Efter en sökning på tidigare forskning framkom det att relativt lite forskning är gjord på hur kön och 

genus framställs i läromedel i skolans tidigare år. Den forskning som finns är framförallt inriktad på 

antingen läseböcker i tidiga år eller läromedel i skolans senare år med undantag för Ohlanders (2010) 

analys av samhällskunskapsläroböcker för hela grundskolan samt gymnasiet vilken redogörs för 

nedan. Bondestams (2010) Svensk forskning om jämställdhet och skola - en bibliografi, har varit 

utgångspunkten för sökningen av forskning till vårt arbete1. Som grund för denna studie har vi valt att 

delvis utgå ifrån utredningen från Delegationen för jämställdhet i skolan som beställdes av 

regeringen för att lyfta fram kunskap om jämställdhet utefter läroplanens värdegrund. Vår studie 

relateras också till ett antal rapporter från Skolverket om genus och läromedel. De vi finner mest 

relevanta är Läromedlens roll i undervisningen, I enlighet med skolans värdegrund samt Projekt 

Jämställdhet i läromedel. Dessa rapporter analyserar dock läromedel i grundskolans senare år samt 

gymnasiets läromedel vilket gör resultatet mindre applicerbart på yngre åldrar. Rapporterna är ändå 

relevanta för vårt arbete då vi kan dra slutsatser om hur strukturen är uppbyggd i läroböcker samt 

analysera huruvida läromedel har förbättrats i fråga om framställningen av stereotypa könsroller sen 

dessa rapporter skrevs. Rapporterna från Skolverket är skriva innan 2011 och har därför Lpo94 som 

grund i deras analys. Vi har ej hittat senare forskning som utgår från nuvarande läroplan.  

3.1 Forskning om genus i läromedel sedan 60-talet  

Bondestam (2010, s. 47) nämner att den första forskning som bedrivits inom ämnet genus i 

läromedel och dess konsekvenser är Fredrikssons läromedelsanalys från 1964. Fredrikssons forskning 

visade att de dåvarande läromedlen försökte inkludera normbrytande roller i både bild och text, 

exempelvis att både kvinnor och män arbetade heltid eller att flickor var tekniskt intresserade (ibid.: 

48). Dock saknade läromedlen text om genus och Fredriksson menar då att de inte aktivt 

medverkade till elevernas kritiska tänkande. Fredriksson menar att det krävs ett aktivt 

                                                           
1
 Tidigare forskning har även eftersökts på universitetsbibliotekets hemsida samt liber.se. Sökorden vi använt 

oss av är: genus, skola, läromedel, jämställdhet, könsroller, läroböcker och läromedelsanalys. Vi har även hittat 
litteratur genom att inspireras av referenslistor från tidigare uppsatser inom liknande ämnen. 
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ställningstagande för att motarbeta genus och det räcker inte med att enbart se till att fördomar inte 

förekommer i text och bild (ibid.: 48). Bondestam (2010) menar att trots att Fredriksson pekade ut 

brister inom läromedel redan på 1960-talet består problematiken i dagens samhälle. Han ställer sig 

därmed frågande till om forskning kring området främjar jämställdhet eller om den snarare befäster 

de roller och egenskaper som traditionellt tillskrivs de olika könen. I och med detta menar 

Bondestam (2010) att forskning kring genus kan vara problematisk. Diskursen inom genusforskning 

har ändrats något från att ha fokuserat på hur kvinnor framställs till att inkludera andra 

marginaliserade grupper (exempelvis HBTQ-personer) i samma kontext (ibid.: 55). 

 

Idé- och lärdomshistorikern Jenny- Leontine Olsson har analyserat andra forskares rapporter, och 

poängterar att det viktigaste som hänt inom jämställdhetsforskning under perioden 1959-1979 är 

utvecklingen av ett jämställdhetspolitiskt fält. Under denna tid studerade forskarna media och 

litteratur för att se hur genus och identifikation avspeglas i kulturen och således kunde de se vad 

barn och unga förväntades identifiera sig med för att bevisa den strukturella inverkan som existerade 

samt möjliggöra alternativ till dessa snäva roller (2011, s. 260). Forskning inom området ledde till att 

könsrollerna analyserades och det tydliggjorde vilka skillnader som finns mellan könen. Mansrollen 

ifrågasattes i förhållande till kvinnorollen genom att mannen kunde ta sig an hemmet och kvinnan 

arbetslivet och det konstaterades att roller är föränderliga (ibid.: 255). Forskarna insåg också att det 

inte räckte med förändring uppifrån i form av lagar och förordningar utan det som verkligen behövde 

förändras var normer och värderingar hos folket. Uppfostran samt sexuella och äktenskapliga 

relationer ifrågasattes och relationerna mellan människor förändrades i ett försök att bli jämlika. 

Familjelivet blev därmed politiskt (ibid.: 256). Redan för decennier sedan blev uppfostran politiskt, 

vilket är viktigt i vår analys då skolan tillsammans med föräldrar uppfostrar barn. Skolans roll som 

uppfostrare är dock inget nytt och har varit en del av dess uppdrag sedan folkskolestadgan 1842 

(Edgren, 2015, s. 114). I samhällskunskapsämnet är fostran av samhällsmedborgare synnerligen väl 

integrerat (Larsson, 2015, s. 297).  

 

Eilard (2008, s. 163) går i sin tur igenom läsebokens förändring från 1960-talet till nutid. Hon finner 

att en utveckling har skett och att en strävan efter att bryta normer är synlig i läseböckerna sedan 

andra hälften av 60-talet. Redan då skildrades pojkar och flickor i icketraditionella roller 

men Eilard påpekar också att det finns en viss motsägelsefullhet i framställningen av flickor och 

pojkar (ibid.: 169). Över tid har barnen skildrats mer och mer ur ett individualistiskt perspektiv, 

kvinnorna framställts som starka och självständiga, medan männen, och i synnerhet pappan, istället 

förlöjligats (ibid.: 325- 326). Eilards forskning är intressant för vårt arbete då den belyser att 

författare och illustratörer till läseböcker har varit medvetna om deras framställning av kön och 
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genus i flera decennier samt att forskningsresultaten underlättar för oss att se samband i hur 

läromedel förändras över tid.  

3.2 Läromedelsanalyser med fokus på värdegrund och jämställdhet 

Skolverket (2006b) gav Berge och Widding i uppdrag att utvärdera läromedel i olika ämnen och för 

olika åldrar utifrån hur kön framställs. Andra forskare fick i uppdrag att analysera hur etnisk 

tillhörighet, religion och funktionshinder framställs i läromedel. Detta sammanställdes i rapporten I 

enlighet med skolans värdegrund där Skolverket även tillkommit med kommentarer. Berge och 

Widding (2006, s. 29) kommer fram till att det finns en överrepresentation av män i samtliga 

läromedel. Texten är oftast könsneutral medan innehållet är övervägande av traditionell manlig 

karaktär som bland annat behandlar krig, erövringar och teknikutveckling. Ohlander (2010) ser även 

hon en genomgående trend i sin analys av SO-läroböcker för samtliga åldrar. Trenden är en 

underrepresentation av kvinnor, vilket blir mer påtagligt ju högre upp i åldrarna böckerna är ämnade 

för (ibid.: 32, 67-68). Samhällskunskapsboken för de yngre åldrarna, Samhällskunskap av Maria 

Willebrand, är den bok som klarar sig bäst vad gäller att vara mest representativt jämställd (ibid.: 68). 

I sin analys utgår Ohlander främst från hur mycket utrymme flickor kontra pojkar får i läroböckerna 

och hur de framställs. I boken samhällskunskap är pojkar överrepresenterade med 146 bilder/foton 

mot flickornas 92 (ibid.: 10, 12). Ohlander ser möjligheter till förbättring inom avsnittet politik där 

inte en enda kvinna finns representerad. Hon önskar en mer jämställd bild om kvinnors kamp för 

demokrati och rösträtt samt att boken kunde tagit upp båda föräldrars ansvar för sina barn i avsnittet 

familj (ibid.: 68).  

 

Berge och Widding (2006) ifrågasätter läroböckernas förmåga att uppmana till kritiskt tänkande men 

ser samtidigt att läromedlen försöker få igång en debatt. Vissa läromedel har analysfrågor om genus 

eller kvinnans roll men ofta är dessa frågor tagna ur sitt sammanhang (ibid.: 23). Överlag försöker 

författarna till samhällskunskapsböckerna att vara jämlika genom att porträttera flickor och kvinnor i 

traditionellt manliga roller (att sätta pojkar/män i traditionellt kvinnliga roller sker inte i samma 

utsträckning), detta gör att flickor/kvinnor får mer utrymme men fortfarande är männen och 

pojkarna fler till antalet i samtliga böcker (ibid.: 29). Enligt Skolverkets sammanställning av Berge och 

Widdings rapport bör läromedel skapa en relation till samtliga läsare och bidra till att skapa en dialog 

mellan elever och lärare (Skolverket, 2006b, s. 33). Berge & Widdings och Ohlanders rapporter är 

båda publicerade före 2010 och följer därmed inte den nuvarande läroplanen utan Lpo94. Deras 

analyser är intressanta för oss då de belyser ämnet jämställdhet och genus i de tidigare läromedlen. 

Vi kan därmed anta att rapporterna har nått författarna till samhällskunskapsböckerna och att en 

förändring har skett när förlaget publicerade sitt nya SO-läromedel. Vårt arbete kan ses som en 
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förlängning på Ohlanders analys av boken Samhällskunskap, då den är en av böckerna vi kommer 

använda i vår jämförande analys av läromedel i samhällskunskap/SO-ämnena.   

 

Det faktum att genus och könsskillnader påverkar elever genom läromedel är ingenting som endast 

sker nationellt utan även internationellt. Forskare på Nya Zeeland har gjort en studie om detta, fast 

inom läseböcker och inte samhällskunskap. De kom fram till att kön och genus rekonstrueras 

kontinuerligt i läromedlen de undersökt genom vilka kläder, poser och aktiviteter med mera barnen i 

böckerna hade/höll på med (Jackson & Gee, 2005, s. 119). De fann att, trots att jämställdheten i 

samhället ökat jämfört med för 50 år sedan, i och med att kvinnor nu förvärvsarbetar i större 

utsträckning och att flertalet nya familjeformer har tillkommit så avspeglas dessa skillnader och 

förändringar inte i den litteratur eleverna har tillgång till. Skillnaden i hur familjekonstellationer 

beskrivs i läromedlen jämfört med övrig media gör att barnens föreställningsvärld krockar och de 

måste ta hänsyn och utvärdera vilket medium det är som har rätt (ibid.: 126). Barn i yngre åldrar 

påverkas i sitt identitetsskapande av det de läser och därför är det viktigt att de får tillgång till ett 

brett utbud av identifikationsmöjligheter (ibid.: 127).  

 

Enligt rapporten Läromedlens roll i undervisningen från Skolverket (2006a, s. 10) anser en majoritet 

av lärarna att läromedlen styr deras undervisning men att de samtidigt har ett inflytande över vilka 

läromedel som används och utvärderar dessa enskilt eller tillsammans med kollegor. En 

undersökning utförd i rapporten Läromedlens funktion i undervisningen (Utbildningsdepartementet, 

SOU 1980:4) visar även att en majoritet av lärarna instämmer i påståendet att användandet av 

läromedel garanterar att undervisningen sker i linje med gällande läroplan och kursplan. Lärare 

förlitar sig ofta helt på de läromedel som finns på marknaden, dels på grund av att tiden inte räcker 

till egen planering av lektioner, men också för att de ser användning av läromedel som en 

kunskapsgaranti (ibid.: 159). Lärarna anger även att de ekonomiska förutsättningarna spelar en stor 

roll för vilka möjligheter de har att välja läromedel (Skolverket 2006a, s. 24; 28). Hälften av lärarna vill 

att läromedlen ska bidra till att utveckla elevers kritiska tänkande (ibid.: 11). Om lärarna är kritiska till 

läroböcker i samhällskunskap kan dessa, oberoende av hur genusmedvetna läroböckerna egentligen 

är, använda dem som utgångspunkt för debatt och övning av elevernas kritiska tänkande 

(Utbildningsdepartementet, SOU 1980:4, s. 160). Dessutom är samhällskunskapsämnet ett av de få 

ämnen som använder sig minst av fasta läromedel och istället influeras undervisningen av exempelvis 

tidningar, internet och nyheter, detta gör att eleverna inte bör bli lika påverkade av det som skrivs i 

läromedlen (ibid.: 158). Skolverkets rapport (2006a, s. 25-26) kommer fram till att läroboken 

fortfarande har en stark ställning i dagens skola och sammankopplar den starka ställningen med 

lärobokens många funktioner i undervisningen. Funktionerna är enligt Englunds (1999) forskning att 
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läromedlen ses som kunskapsgaranterande, gemensamhetsskapande samt att de underlättar 

utvärdering, övrigt arbete, planering och är disciplinerande (ibid.: 339-340). Hur läromedel används i 

skolan samt hur lärare ser på läromedlens användning och inköp av dessa är intressant för oss att ha i 

åtanke i vår studie då vi får insikt i hur lärare använder och kritiskt granskar läromedel i praktiken 

samt hur ofta och hur mycket läromedel i samhällskunskap används och därmed hur stort inflytande 

dessa får över undervisningen.  

 

Forskningen har fram till idag framförallt fokuserat på genus och jämställdhet inom läseböcker samt 

hur jämställdhet i läromedel för de högre åldrarna behandlas. Det finns begränsad forskning om hur 

jämställdhet behandlas och hur kön framställs i läromedel för skolans tidigare åldrar. Efter denna 

litteraturgenomgång ser vi att det finns en brist inom den forskning som analyserar hur läroböcker 

för SO-ämnena på lågstadiet utvecklats över tid. Att forska kring hur jämställdhet behandlas inom 

SO-ämnena anser vi vara särskilt intressant med anledning av ämnenas karaktär och uppdrag som 

skapare av demokratiska och jämställda samhällsmedborgare. Forskning kring genus i läromedel i 

skolans tidiga år är även det av vikt då vi anser att det är i den åldern som idéer och föreställningar 

om kön till stor del befästs. Vi ser därför en möjlighet att försöka fylla denna lucka med vår studie. 
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4. Avgränsning 
Vi har valt att utgå ifrån ämnet SO då eleverna i detta ämne skall lära sig om det omgivande 

samhället samt dess normer och regler vilket innefattar genus och jämställdhet. I Lgr11 står det 

tydligt i syftesbeskrivningen för samhällskunskap att eleverna ska lära sig betydelsen av jämställdhet 

(Skolverket, 2011, s. 199). Vi fokuserar på genus då det länge har varit ett omdebatterat ämne 

(Olsson, 2011, s. 260) och det står tydligt utskrivet i läroplanen att eleverna skall lära sig betydelsen 

av jämställdhet så därmed borde det vara väl integrerat i dagens läromedel. Vi har valt att jämföra 

skillnader mellan läroböcker gjorda efter de två senaste läroplanerna för att se vad som legat till 

grund för dagens läroböcker och hur utvecklingen sett ut.  

4.1 Syfte och frågeställningar   
Syftet med denna uppsats är att undersöka om och i så fall hur text och bild, i utvalda läroböcker i 

ämnet SO, anpassats efter utformningen av den senaste läroplanen (Lgr11) vad gäller likabehandling 

med fokus på genus. Då skollagen reviderades strax innan den nya läroplanen utfärdades utgår vi 

från hypotesen att det kan finnas en skillnad mellan böckerna innan och efter Lgr11. Våra 

frågeställningar är följande: 

 

 Hur gestaltas relationen mellan könen i läroböckerna grundade på Lpo94 samt Lgr11? Vilka 

skillnader och likheter kan urskiljas?  

 Ger läroboken som producerats efter Lgr11s införande lärare förutsättningar att främja 

jämställdhet, så som den nya läroplanen anger? 

5. Teori  
Sociologiska tankar   

I denna uppsats används ett kunskapssociologiskt perspektiv på kön. Enligt Olsson (2011, s. 44) kan 

kön ses som en socialiseringsprocess och då ses kön som någonting föränderligt som påverkas av 

individens omvärld och den miljö personen befinner sig i. Barn socialiseras in i samhället med hjälp av 

andra personer i dess omvärld där föräldrarna spelar störst roll men även kompisar, lärare, media, 

böcker och andra faktorer som barnen möter i samhället påverkar processen. Olsson tar upp 

forskaren Brun-Gulbrandsen som menar att denna process sker mer eller mindre omedvetet 

men samtidigt systematiskt då samma grupp av människor ofta har samma eller liknande värderingar 

(2011, s. 44). Utifrån denna tanke är det intressant att undersöka hur läroböcker och lärare påverkar 

elevernas sociala utveckling. Detta gör vi genom att analysera vilka möjligheter läroböcker ger lärare 

och elever att förhålla sig till genus och jämställdhet. Nedan följer en förklaring av kunskapssociologi 

där vi tydliggör vad som påverkar vad och hur elever lär sig.  
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5.1 Kunskapssociologi av Berger   

Enligt Berger & Luckmann (2010) analyserar kunskapssociologin den sociala konstruktionen av 

verkligheten (ibid.: 12). Vardagsvärlden påverkar människors tankar och handlingar på samma sätt 

som människors tankar och handlingar upprätthåller vardagsvärlden (ibid.: 31). För att detta skall ske 

så använder sig människor av språket, då språket förser människor med de nödvändiga begreppen 

och bestämmer den ordning där de har en mening (ibid.: 33-34). Således påverkar språket hur vi 

uppfattar vår omvärld samt hur vi förstår och använder begrepp. Det samhället förser oss med, i 

form av tankar och idéer, ligger till grund för hur vi förstår och förhåller oss till samhället. Språket gör 

att människan kan dela tankar, uppfattningar och idéer med varandra på ett explicit sätt som kan 

fortsätta existera en lång tid framöver (ibid.: 53).   

 

Barn utvecklas biologiskt i samspel med den omgivande miljön vilket inkluderar bland annat familj, 

skola och samhälle. Detta innebär att människor i utveckling deltar i en miljö samtidigt som denna 

miljö blir påverkad av specifika kulturella och sociala ordningar som förmedlas till individen av 

personerna i hens närhet (ibid.: 64). Individer föds in i en social maktstruktur där människorna och 

samhället runt omkring bestämmer och konkretiserar individens verklighet utifrån olika normer. På 

detta sätt lär sig individen vad som är rätt och riktigt utifrån den sociala position hen befinner sig i 

(ibid.: 155). Något som påverkar individers socialisation är genus och i Nationalencyklopedin står 

följande att läsa om genus:  

Begreppet genus infördes i forskningen i början av 1980-talet och har ersatt samt utvecklat tänkandet 

kring begreppet könsroll. Termen genus (engelska gender) används som benämning på den sociala 

process som tillskriver såväl människor som symboliska förhållanden och institutioner kollektiva s.k. 

könsegenskaper, dvs. manligt och maskulint respektive kvinnligt och feminint (Manns & Hirdman). 

Enligt Wernerson (2009, s. 9) är begreppet ’genusordning’ centralt i genusforskning och har flertalet 

betydelser som dessutom förändrats över åren. Genusordningen ses som något skapat av människan 

som skapas och omskapas kontinuerligt i takt med att samhälle och människor utvecklas. 

Utvecklingen av teorier har fördjupat insikterna i vad genus är men samtidigt förändrats över tid i 

takt med samhällets syn på vad som är mest relevant: arbetsfördelningen eller maktaspekten (ibid.: 

11). Nedan följer en mer ingående beskrivning av de begrepp vi använder i analysen, som även faller 

in under begreppet genusordning. 

5.2 Hirdmans genuskontrakt   

Hirdman är den person som, i Sverige, är mest känd för sin teori om genussystem och hon är även 

den som infört begreppet genus i den svenska debatten (Wernerson, 2009). Enligt Hirdman (2001, s. 

84) är genuskontraktet en överenskommelse om de skyldigheter och rättigheter som båda kön 

tvingas lyda under och leva efter. Hon menar att både män och kvinnor hämmas av detta kontrakt 
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och det hindrar dem från att utvecklas. Genuskontraktet går tillbaka långt i historien och Hirdman 

påpekar vikten av detta för att belysa orörligheten och cementeringen av de roller kvinnor och män 

förväntas anta: mannen som försörjande beskyddare och kvinnan som omhändertagande och 

osjälvständig (ibid.: 88). Hennes två grundläggande principer om hur män och kvinnor förhåller sig till 

varandra har använts i stor utsträckning i den svenska genusforskningen. Dessa principer är att könen 

särskiljs samt att män är överordnade kvinnor (Wernerson, 2009, s. 11). Principerna förklaras av 

Hirdman (2001) dels som en dikotomi i och med att könen är skilda från varandra men även som en 

hierarki då kvinnor är underordnade männen. Genus kan ses som en social uppdelning mellan könen. 

Om genus skall förstås som socialt konstruerat betyder det att en försöker sudda ut de skarpa linjer 

som finns mellan kön/kropp – genus. Ordet genus skiljer alltså på det biologiska könet och det sociala 

kön som en person tillskrivs utifrån hur samhället är konstruerat. Det är svårt att sudda ut de olika 

sociala begränsningar som finns för könen då de ofta delas upp i dikotomier (motsatskategorier). En 

person är antingen man eller kvinna (Hirdman, 2001, s. 14). Det historiska isärhållandet av könen är 

viktigt att förstå som grund till hur vi ser på manligt och kvinnligt idag (ibid.: 65-66). Män är inte som 

kvinnor och män kan ej göra samma saker som kvinnor. Och om kvinnor kan göra samma saker som 

män så gör de det på samma sätt som män gör, för att legitimera båda könen. Det är mannens 

standard som ska levas upp till, inte sänkas till det som varit/är kvinnans standard då det som 

traditionellt ansetts som kvinnligt har nedvärderats och stigmatiserats. Om en person förknippas 

med stereotypa kvinnliga egenskaper ges denne en lägre ställning i den sociala hierarkin (ibid.: 68). 

Enligt Hirdmans forskning räcker det inte med att könen är olika utan människor vill hela tiden 

kategorisera och definiera nya och gamla föremål, företeelser, tankar och åsikter med de olika 

könen. Saker som skulle kunna vara neutrala får sällan förbli det, exempelvis en viss färg, ett 

klädesplagg, en idrott, en kunskap eller en sysselsättning. Allt färgas av könsnormer och ingenting 

kan längre ses som helt fritt från samhällets och normers påverkan. Föremål och situationer blir 

genusbetingade och även om könen skulle bli jämställda och fria från normer så kvarstår arbetet med 

att göra saker och handlingar fria från genus (ibid.: 72).

5.3 Läroplansteori   
Skolans styrdokument är utformade på uppdrag av politiker som sätter agendan utifrån de politiska 

ideologier som råder i samhället för tillfället (Wahlström, 2015 s. 31). Innehållet i läroplanen har 

förändrats över tid från att gå ifrån en mer naturvetenskaplig hållning till att utgå ifrån sociologiska, 

samhällsvetenskapliga och feministiska teorier (ibid.: 28). Wahlström (2015, s. 98) lyfter fram 

utbildningens tre samhällsfunktioner: kvalifikation, socialisation och självständigt objekt. Kvalifikation 

syftar till att förbereda eleverna för ett kommande yrkesliv och/eller vidare studier. Socialisation 
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syftar till att forma eleverna till att ta del av samhällets sociala, politiska och kulturella normer samt 

visa på hur en på ett bra sätt bemöter andra människor med respekt och tolerans allt utifrån ett 

demokratiskt förhållningssätt. Självständigt subjekt avser att forma elever till självständiga individer 

som utvecklar egna åsikter och ett kritiskt tänkande. Dessa funktioner menar Wahlström (ibid.: 99) 

överlappar varandra men det finns en risk att den ena eller andra funktioner får för mycket utrymme. 

Elevers skolgång ska leda till både personlig utveckling jämsides med att främja ett demokratiskt 

samhälle (ibid.: 102). 

 

I analysen kommer vi genomgående använda oss av Hirdmans begrepp isärhållning och hierarki. Vi 

kommer även utgå från utbildningens tre samhällsfunktioner, som Wahlström (2015) beskriver, för 

att se vilken eller vilka som är framträdande i de läroböcker vi undersökt. Hur begreppen och 

funktionerna används i just denna studie förklaras i metodavsnittet. Där redogör vi även för de 

metoder vi använt i studien. 

6. Metod  

6.1 Komparativ metod   

Vi ämnar göra en komparativ studie, då vi jämför böcker före och efter införandet av den nuvarande 

läroplanen, Lgr11. Enligt Denk (2002, s. 8) finns det tre olika sätt att utföra en komparativ analys. Det 

första sättet är beskrivande studier som syftar till att beskriva i vilken kontext texten/boken/bilderna 

befinner sig i. Denk menar att kontextuella studier kan ge viktig information till den jämförande 

analysen genom att sätta boken i ett sammanhang utan att för den delen jämföra den med liknande 

fenomen (böcker). Genom flera kontextuella studier inom samma område kan slutsatser göras om 

fenomenet i sig (ibid.: 8). När en beskrivande studie genomförs kan även användandet av typologier 

vara till hjälp och i vårt fall är dikotomin om manligt och kvinnligt den typologi som vi utgår ifrån. 

Genom att dela upp i böckerna/texterna/bilderna i manligt och kvinnligt (enligt ovan) kan vi lättare 

upptäcka var en ojämlikhet uppstår vilket enligt Denk underlättar analysen och gör ämnet mindre 

komplext och mer systematiskt (ibid.: 8). Det andra sättet att utföra en komparativ analys är genom 

förklarande studier (ibid.: 12), vilket innebär att förklara varför det ser ut som det gör. I vårt fall 

innebär detta att förklara varför kvinnligt och manligt porträtteras på ett visst sätt med grund i 

teorier om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har skapas historiskt och hur det fortfarande 

skapas i dagens samhälle. Det tredje sättet är genom prediktionsstudier vilket syftar till att förutsäga 

vad det som analyserats i den förklarande studiens resultat kan leda till i framtiden och vad det kan 

få för konsekvenser (ibid.: 20).  Detta är svårt att förutspå men en kortare reflektion av läroböckernas 
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eventuella effekter på elever uppfattning av sig själva och det omgivande samhället tas med i 

analysavsnittet. 

6.2 Kvalitativ textanalys   

Den jämförande analysen kommer genomföras genom en kvalitativ textanalys. Denna metod passar 

oss då vi vill skapa förståelse för hur genus framställs i läromedel samt om det förändrats sedan 

implementeringen av Lgr11. Texter utgör en stor del av vår vardag från det att vi lärt oss läsa och 

sedan livet igenom (Widén, 2009). Det är därför inte oväntat att texter påverkar hur vi tänker och hur 

vi agerar. Av denna anledning kan det vara en bra idé att vara uppmärksam på hur fenomen och 

begrepp framställs i text och andra tryckta medier (ibid.: 136).  

   

Kvalitativ textanalys bygger på en historisk tolkningstradition kallad hermeneutik. Hermeneutiken 

handlar om att läsa, förstå och frambringa ett syfte med texten med utgångspunkt i författarnas 

avsikt eller läsarens tolkning (Widén, 2009, s. 138). I den textanalys vi använder oss av finns tre 

dimensioner; den första analyserar författaren och dennes avsikter med texten, den andra fokuserar 

på textens struktur och innehåll och i centrum står litterära och språkliga innebörder, den tredje 

dimensionen tolkar innebörden av texten i ett större sammanhang samt vad texten får för betydelse 

för det omgivande samhället. Vi har valt att utgå från den tredje dimensionen. Analyseras texter 

utifrån den dimensionen vill forskaren förstå vad texterna säger om diskursen i det omgivande 

samhället där texten producerats (ibid.: 139). Det kan vara hur vissa maktstrukturer uttrycks genom 

texten och vad detta får för inverkan på de som läser texten. För att kunna genomföra en textanalys 

krävs ett arbete utifrån kritiska frågor som ställs till texten för att därefter analysera texten och 

svaren. Det är viktigt att ställa relevanta och väl grundade frågor till texten för att få ut så mycket 

som möjligt av analysen och för att öka dess reliabilitet och validitet (ibid.: 142). 

Vi utför vårt arbete utifrån de fyra steg som Widén (2009, s. 145-148) beskriver.  

1. Identifiera analysens problem - Vad är det vi ska analysera? Alltså vårt syfte med studien, 

vilket är att undersöka hur genus framställs i läromedel inom SO före och efter Lgr11 samt 

om det finns skillnader.  

2. Välja vilka texter som skall analyseras - val av empiriskt material. I vår studie är det 

läromedel samt till viss del läroplanernas mål.  

3. Skapa analytiska teman - Sök igenom texterna efter det som är relevant för studien utefter 

de frågeställningar och kritiska frågor som skapats. Det gör vi genom att övergripande 

undersöka vilka teman som finns i läroböckerna, exempelvis om könen framställs i 

motsatsparen och om normbrytande personer finns representerade. På detta sätt kan vi 

strukturera analysarbetet bättre. 
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4. Göra en detaljerad analys - Läsa och analysera de texter som valts med hjälp av valda 

frågeställningar. Detta gör vi genom att gå igenom läroböckerna samt lärarhandledningarna 

utifrån vårt syfte, våra frågeställningar och de kritiska frågor vi formulerat för att ta reda på 

hur genus framställs och om det uppstått en skillnad efter att Lgr11 infördes. 

6.3 Visuell textanalys   

Enligt Björkvall (2012, s. 307) är det viktigt att inte enbart se till texten när texter analyseras. Bilder 

och illustrationer utgör en stor del i hur budskapet från både webbsidor och läroböcker uppfattas. 

Om forskaren fastnar vid enbart den språkliga delen av en text så kan aktuella samhällsvetenskapliga 

dilemman missas vid en analys vilket gör att denna inte blir helt fullständig. I denna typ av analys är 

det fortfarande texten som är det centrala men forskaren tar även hänsyn till bilder och illustrationer 

för att få ett helhetsintryck, de typer av texter som kan analyseras med denna metod kallas 

för visuella texter (ibid.: 312). I vår studie analyseras konstruktion och framställning av genus i 

läroböcker och därför använder vi oss av både text och bild för att få ett så rättvisande resultat som 

möjligt. Enligt Björkvall (2012, s. 312) måste forskaren alltid vara uppmärksam på analysens 

förklaringsvärde då betydelser i olika texter aldrig är givna eller fasta utan ständigt måste tolkas 

utifrån sin kontext.    

 

6.4 Hur kompletterar metoderna varandra?  

Vi har valt dessa ovanstående metoder för att både få en grundlig genomgång i hur kön framställs i 

text men eftersom texten sällan står helt själv så är det även viktigt att analysera hur personer på 

bilder och illustrationer framställs. Kön reproduceras inte bara genom text utan det sker genom alla 

former av kommunikation. Den komparativa analysen behöver vi för att kunna jämföra de resultat vi 

får så vi kan påvisa och resonera om eventuella skillnader. Den kvalitativa textanalysen hjälper oss att 

förstå och analysera den skriva texten i detalj med hjälp av de frågor som ställs till texten.  

6.5 Urval och materialargument 

Vårt urval av läroböcker har varit relativt enkelt i och med den begränsade marknaden som finns 

inom SO-läroböcker. Det finns två stycken olika samlade SO-läromedel för lågstadiet, det är SO-

boken från förlaget Natur & Kultur och Boken om SO från Libers förlag. Det finns utöver dessa böcker 

flertalet läromedel från olika förlag inriktade på smalare områden som exempelvis kartan eller 

trafiken.  Utbudet ökar något ju högre upp en kommer i åldrarna för eleverna. Det har varit svårt för 

oss att ta reda på vilken samhällskunskapsbok som används mest i skolorna men det finns skäl att tro 

att SO-boken är den mest använda då den var lättast att få tag i samt att den finns en tidigare 

version, vilket inte gäller för andra SO-böcker. Då det endast finns äldre material inom SO från Natur 

& Kultur har vi valt att undersöka deras läroböcker och lärarhandledningar. Anledningen till att vi valt 
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detta förlag är att de har SO-läroböcker skrivna före och efter 2011 och jämförandet av dessa böcker 

ligger till grund för vår analys.  

 

Fyra av de grundböcker vi ska analysera är skrivna med Lpo94 som grund, dessa är: Historia: 

Forntiden, Geografi om vår värld, Samhällskunskap och Religion. Den femte boken är SO-boken och 

den är skriven med Lgr11 som grund. När Lgr11 kom inkluderades alla fyra ämnen i ämnet SO och 

därför finns det numera endast en SO-bok. SO-boken ersätter och bygger på de tidigare fyra 

böckerna. De första fyra böckerna är tillsammans 238 sidor och SO-boken är totalt 140 sidor, från 

innehåll till register. Detta betyder att vissa avsnitt försvunnit eller kortats ned alternativt ersatts 

med nya avsnitt för att passa den nya läroplanen.  Maria Willebrand har skrivit tre av 

böckerna: Samhällskunskap, Geografi och Religion. Göran Körner har skrivit boken om historia. De 

står båda som författare till SO-boken. I grundböckerna får eleverna följa olika barn som guidar 

eleverna genom böckerna. Böckerna är uppdelade i kortare avsnitt och ska enligt författarnas 

beskrivning följa de gällande läroplanernas riktlinjer. 

 

Som inledande text i lärarhandledningarna till samtliga ämnens grundböcker så finns instruktioner till 

läraren om grundbokens struktur, hur den skall användas för maximal inlärning hos eleverna samt ett 

genomgående kapitel om hur faktatexter skall läsas av Ingvar Lundborg. I kapitlet uppmanas ett 

samspel mellan lärare, elever samt text och bild. Inget av dem kan stå för sig själv (Lundberg, 2006 s. 

8, 10). I de olika lärarhandledningarna, vilka alla kallas lärarboken, finns även diskussionsfrågor, en 

del fakta om olika personer/fenomen samt uppgifter som eleverna kan arbeta med för att befästa 

sina kunskaper. 

6.6 Analysbegrepp 

De analysbegrepp vi kommer använda i vår studie är särhållning (dikotomi) och hierarki och de 

är tagna från Hirdmans teorier om genuskontraktet. Begreppet isärhållning betyder skillnad och det 

centrala är att könen hålls åtskilda (Hirdman, 2001, s. 36). Det andra begreppet, hierarki, menar att 

mannen är normbärande, ges högre status och värde än kvinnan och det är med mannen både män 

och kvinnor jämförs (ibid.: 59). Detta betyder att vi i vår analys kommer utgå från dessa begrepp när 

vi undersöker text och bild för att låta begreppen belysa hur genus framställs i läroböckerna. För att 

kunna använda oss av begreppen i vår analys behöver vi veta hur kvinnor och män traditionellt har 

framställts samt vilka egenskaper de tillskrivits. Utifrån Genus – om det stabilas föränderliga former 

(Hirdman, 2001, s. 51), Genuspraktika för lärare (Berg, 2006 s. 10), Kön i förändring (Olsson, 2011, s. 

120) samt Genuspedagogik (Svaleryd, 2002, s. 34-35) har vi sammanställt en lista på olika 

föreställningar som associeras med flickor/kvinnor och pojkar/män i Sverige.  
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Flickor/kvinnor:  

Ofta lågavlönade yrken  

Sköter hemarbetet  

Ses som passiva och gulliga  

Gråt likställs med ledsamhet eller rädsla  

Inte sportiga  

Innehar ej höga positioner i samhället  

Tar hand om barnen  

Är empatiska, känsliga och uppmärksamma på 

andras behov  

Medmänsklighet, osaklig, känslosam, hjälpsam, 

plikttrogen,  

Känsla, omsorg, svaghet, passiv, försiktig, osäker, 

blyg, god, ljuv, ömtålig 

Pojkar/män:  

Ofta högavlönade yrken  

Gör en mindre del av hemarbetet  

Ses som aktiva och starka  

Gråt likställs med vrede  

Tränas till ledarskap och självständighet  

Styrka, okänslighet, äregirighet 

Tar ej hand om barnen  

Förnuft, fostran, styrka, aktiv, djärv, säker  

Kunnig, klok 

Handlingskraftig 

Dominerande, sakliga, objektiva 

 

 

Utifrån dessa begrepp skapar vi kritiska frågor till texterna vi skall analysera för att på så vis göra 

analysen tydligare och mer genomgående. Vi kommer även utifrån dessa kategorier undersöka hur 

pojkar och flickor framställs i läroböckerna för att se om det är stereotypa framställningar eller om 

könen framställs normbrytande (alltså inte utefter dessa normerande begrepp som står ovan). Med 

normbrytande exempel menar vi situationer eller bilder som bryter mot de motsatspar vi räknat upp 

i teoriavsnittet. Där kvinnor exempelvis ses som aktiva, centrala och starka eller där män ses som 

svaga, känslosamma och nära hemmet. Vi har enligt Widéns (2009) fyra steg konstruerat kritiska 

frågor till text och bild för att öka analysens reliabilitet och validitet. Vi utgår från följande frågor: 

 

- Vad säger läroböckerna explicit och implicit om kön, könstillhörighet och könsroller? Alltså vilka 

roller ges könen? Vem är passiv/aktiv/i hemmet/på jobbet? 

- I vilka sammanhang hittas pojkar/flickor?   

- Hur många gånger förekommer pojkar/flickor på bild eller i text?  

- Hur gestaltas flickor/pojkar, var för sig och i relation till varandra, i text och på bild?   

- Finns det exempel på hur könen hålls isär och på att manligt är överordnat det kvinnliga?   

- Tar texten upp någonting om jämställdhet/likhet? Finns det diskussionsfrågor?   

- Finns det exempel på text eller bild där könen inte framställs enligt motsatsparen i listan ovan?   

Dessa frågor har vi valt för att konkretisera och fördjupa vår frågeställning. Vi vill ringa in vårt område 

med hjälp av frågorna så vi lättare kan analysera böckerna. Våra frågor till text och bild har 

inspirerats av Bilaga 2 i Bergs skrift Genuspraktika för lärare (2006) vilket är ett hjälpmedel för lärare 

som vill analysera läromedel.  
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6.7 Reliabilitet och validitet   

Reliabilitet betyder ungefär generaliserbarhet och avgör om studiens resultat går att överföra på 

andra situationer eller samma situation vid ett annat tillfälle. För att öka reliabiliteten är det viktigt 

att metod och tillvägagångssätt beskrivs utförligt så att studien går att replikera (Bell, 2006, s. 

89). Validitet har att göra med om mätmetoderna som används verkligen mäter de det avser att 

mäta. Är metoden passande för studien blir validiteten hög och vice versa. Det är svårt att mäta 

validitet eftersom samma fråga kan generera samma svar vid olika tillfällen utan att egentligen mäta 

det den avser att mäta. Det är viktigt att granska sina frågor och syfte med studien. (ibid.: 90).  

 

Fredrik Bondestam påpekar i sin metaanalys att forskning kring genus och jämställdhet aldrig kan 

vara vetenskaplig. Han menar att idén om genus är politiskt laddad och blir därmed påverkad av 

forskarens tidigare erfarenheter och åsikter. Ingenting går att bevisa då studien aldrig kan återskapas 

då den görs av en annan forskare (Bondestam, 2010, s. 18). Reliabilitet och validitet skiljer sig åt 

beroende på om forskning görs utifrån ett naturvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt perspektiv. 

Inom samhällsvetenskap där det ofta är tolkningar inblandade så är det extra viktigt med en 

noggrann genomgång av arbetssätt och beskrivande förklaringar till alla tolkningar samt bra belägg 

för de slutsatser som görs. Allt detta skall förankras i teorin (Stukát, 2011, s. 8). Det som däremot går 

att bevisa är de fakta som kommer fram i denna studie om de specifika läroböckerna exempelvis hur 

många gånger pojkar och flickor förekommer samt i vilken kontext de befinner sig i. Vi är dock 

medvetna om att analysen kan färgas av våra tidigare erfarenheter. Vi har valt att utgå ifrån ett antal 

teorier och dessa tjänar sitt syfte då våra egna åsikter minimeras ifall vi utgår ifrån erkända forskares 

resonemang.  

 

6.8 Etik   

De fyra forskningsetiska aspekterna som finns är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Vi behöver i denna studie inte 

ta ställning till dessa aspekter då vi inte använder oss av något känsligt material. Hade vi istället gjort 

exempelvis intervjuer eller observationer hade vi behövt gå igenom de etiska aspekterna betydligt 

grundligare samt applicera dem på vår studie.    

6.9 Arbetsfördelning   

I denna uppsats har Lisa främst ansvarat för tidigare forskning samt läroplansteorin medan Martina 

har haft det yttersta ansvaret för den kunskapssociologiska teorin samt metoden. Genusteorin har 

båda ansvarat för. Vidare har vi analyserat materialet först var för sig för att inte bli påverkade av 

varandra men sedan tillsammans för att kunna se det ur flera perspektiv för att få en så rättvisande 
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bild av det som möjligt. Sammanställningen av analysen har delats mer eller mindre rakt av. 

Resterande delar av uppsatsen har vi skrivit tillsammans.   

7. Analys 
Innan den kvalitativa och komparativa text- och bildanalysen påbörjas har vi inkluderat en kvantitativ 

överblick på hur fördelningen av flickor och pojkar är i böckerna utifrån några olika parametrar. Detta 

används som grund för den kvalitativa analysen samt för att tydliggöra skillnaden mellan pojkars och 

flickors utrymme i böckerna. Efter sifferanalysen följer en sammanställning av SO förr (år 2000-2004) 

och SO nu (2011-), en lista på normbrytande exempel samt en jämförelse mellan böckerna. Detta 

avslutas med en slutsats samt ett kort avsnitt om studiens bidrag och begränsningar. Då det ej finns 

plats till att ta upp alla exempel och avsnitt ur böckerna har vi valt de som tydligast gestaltar ett 

normativt eller normbrytande synsätt.  

 

7.1 Sifferanalys  

  Pojkar 

på 

bild:  

Flickor 

på 

bild:  

Neutrala 

på bild:  

Namngivna 

pojkar:  

Namngivna 

flickor:  

Manliga 

fotografer/ 

illustratörer  

Kvinnliga 

fotografer/ 

illustratör 

Samhällsk.  204st  133st  19st  62st  53st  11st  1st  

Religion  165st  147st  26st  167 st  39 st 10 st 2 st 

Historia  163st  73 st 46 st 67 st 54 st 22 st 2 st 

Geografi  48 st  7 st 13 st 29 st 16 st 15 st 2 st 

Summa:  580st  360 st  104st  325st  162st  58st  7st  

SO-boken  340st  241st  164st  166st  151st  49st  7st  

  

De parametrar vi använt oss av är pojkar, flickor och neutrala personer på bild, namngivna personer 

samt fotografer eller illustratörer. Det är svårt att objektivt bestämma kön på personer på bild då 

personen som räknar alltid kommer ha förkunskaper och fördomar om vilka egenskaper som tillskrivs 

ett visst kön. Vi har med detta i åtanke utarbetat traditionellt stereotypa kriterier som behöver 

uppfyllas för att en person ska klassas som tillhörande ett specifikt kön. De som klassats som pojkar 

har haft kort hår och typiska killkläder alternativt befunnit sig i sådan situation att personen med 

säkerhet kan betraktas som man, exempelvis då en person jagar då det explicit i texten står att det 

var mannen som jagade. De personer vi klassificerat som flickor har haft långt hår, kjol, klänning, 

slöja, alternativt varit porträtterad i en sådan situation att det går att säkerställa könstillhörighet 

även här med texten som grund till antagandet. De personer vi klassat som neutrala är ofta personer 
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i en folksamling där det är svårt att urskilja de särdrag vi annars använt oss av i klassificeringen, men 

även bilder på personer där inga könsstereotypiska attribut förekommit. Flera exempel förekommer 

på de tecknade bilderna där illustratören har porträtterat barnen i liknande kläder, färgsättning och 

frisyrer eller där kort tagits på personer i professioner så att enbart kropp ses i yrkeskläder. När vi 

räknat namngivna personer har vi helt enkelt räknat hur många gånger pojknamn och flicknamn 

förekommer. I slutet av alla böcker finns en lista på vilka som tagit fotografier och ritat 

illustrationerna i böckerna och där har vi bara räknat hur många personer av varje kön som finns 

representerade.  

 

Anledningen till att vi valt dessa parametrar är för att kunna påvisa hur ofta flickor och pojkar finns 

med på bild och sedan gå djupare in på hur de framställs. Det är även intressant att undersöka hur 

många pojk-, och flicknamn som nämns för att se vilka som får störst plats. Alla parametrar handlar 

om representation och vilka som ges mest utrymme. En intressant aspekt av dessa siffror är 

exempelvis att i geografin är det fler okönade personer än kvinnliga personer och att det är dubbelt 

så många namngivna män som kvinnor i summan av SO-böckerna (skrivna år 2000-2004) medan det 

är betydligt jämnare i SO-boken. I summan utgör kvinnor 34 % av de personer som finns på bilder 

medan män utgör 55 %. I SO-boken utgör kvinnorna 32 % av personer som finns på bilder medan 

män utgör 46 %. Utifrån dessa siffror kan utläsas att representationen av båda könen, men främst av 

män, har sjunkit procentuellt. Det som är anmärkningsvärt är att de okönade/neutrala personerna 

har ökat från 10 % till 22 %. Detta får konsekvensen att representationen mellan könen jämnas 

ut. Dock kvarstår det faktum att det finns färre namngivna kvinnor samt färre kvinnor representerade 

på bild. Vidare är det lika många kvinnliga fotografer/illustratörer i både SO-boken (7 st) som de 

andra böckerna (7 st) sammanräknat medan de manliga fotograferna/illustratörerna har minskat från 

58 st till 49 st. 

 

7.2 Grundbok Historia: Forntiden av Körner (2000)   

Vi får i grundboken lära oss att mannen var överordnad kvinnan redan på stenåldern samt att 

mannen genom historien varit norm och åtskild kvinnan på samtliga punkter. Männens makt och 

framgång är genomgående i hela boken. Exempelvis står det på sida 60 (Körner, 2000) att det är 

”husmor som sköter allt som har med maten att göra. Bonden, hennes man, är mest i smedjan eller 

så sysslar han med jakt och fiske. Ibland är han ute i krig. Ibland är han köpman och reser i 

främmande länder där han säljer och köper varor.” Detta visar på att mannen fört mänskligheten 

framåt genom upptäckter medan kvinnan istället tagit hand om hushållet och gården. Detta 

förtydligas även genom bilden på tidslinjen som är återkommande genom boken och bland annat 
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finns på sida 7 (ibid.) där män utvecklas i sin roll som försörjare och är den enda som är med på 

tidslinjen. Det går implicit att utläsa att det är männen som för historien framåt från jägare till bonde 

till köpman. Vidare kan detta ses som ett tydligt tecken på hierarki där mannen är högst i 

könordningen och dessutom normen för alla andra människor. Det bidrar även till isärhållandet av 

könen genom att de som inte är män automatiskt får en lägre ställning (Hirdman, 2001). Dessutom 

ges kvinnan enbart en roll (i och runt hemmet) medan mannen ges fler valmöjligheter.  

 

I texten finns 121 namngivna personer och av dessa nämns 12 personer/gudar av historisk eller 

mytologisk betydelse, resterande namn är personer från fiktiva sagor eller huvudpersonerna Johan 

och Emma. De tolv nämnda personerna är följande: Ismannen, Ziusudra (Sumernas kung), Theseus, 

Ariadne (Theseus älskade), Evans (arkeolog som gjort viktigt fynd), Tor, Oden, Frej, Freja, 

Graubellemannen, Jesus och Shi Huangdi (kinesisk kung). Tio av tolv historiskt betydelsefulla 

personer är män, två är kvinnor varav Ariadne har egenskap av älskare och Freja står i texten i 

samband med Oden, Tor och Frej. Ingen kvinna står därmed för sig själv som viktig historisk person. 

Detta är inget som Hirdman direkt tar upp men vi vill belysa detta faktum då framställningen av 

kvinnor som bihang till sina män är problematisk och kan sända signaler till flickor att deras insatser 

behöver legitimeras av en man. I lärarboken finns mer information om kvinnor och deras position än 

i grundboken. Exempelvis tas Lucy upp som fyndet från den första ap-människan vilket visar på att 

hon är en viktig del av människans utveckling men boken nämner även att kvinnan under 

bronsåldern förmodligen hade en stark ställning, detta nämns dock inte alls i grundboken och det 

finns ingen övrig information om dessa kvinnor. Lärarboken nämner fler asagudinnor än Freja samt 

poängterar att asagudinnorna var de viktigaste under bronsåldern men att asagudarnas betydelse 

tog över under järnåldern samt har en uppföljande fråga på varför det är så. Lärarhandledningen tar 

även upp att grundaren för silkesindustrin var kvinna vilket är det enda exemplet på en kvinna i 

historieboken som kan tolkas som stark och självständig. Dessa exempel är intressanta för att de ger 

indikationen om att kvinnor inte har gjort något viktigt utan det är männen som haft betydelse 

genom historien. Således placeras männen högre i den hierarkiska ordningen än kvinnorna.  

  

Bilderna är, enligt lärarboken (Eweström Hassby, 2000, s. 7), viktiga för förståelsen av vår historia då 

de kompletterar texten i grundboken. Överlag är bilderna i boken ytterst stereotypa med 

våldsamma, stora, modiga män som jagar, krigar och åker på upptäcktsfärd. På bild finns det 70 st 

män med vapen, i jakt eller i krigssituation, kvinnor förekommer inte alls i denna typ av situation men 

det finns 31 st kvinnor med mat eller barn i händerna alternativt något som kopplas till deras 

utseende som speglar eller vackert tyg. Det finns ett fåtal män som ses på bild tillsammans med tyger 

eller pärlor dock i egenskap av köpmän. Enligt bilderna så tar kvinnorna alltså hand om barnen, lagar 
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mat och bryr sig om sitt utseende. Ett annat exempel är avsnittet om Värmetiden (Körner, 2000, s. 

14-15, bild A) där männen på bilderna utför farliga uppgifter som att jaga stora djur vilket förstärks i 

texten. Kvinnorna på bilden är nakna, sitter lugnt och äter bär samtidigt som de samtalar med sina 

barn. I lärarhandledningen finns en fråga om hur eleverna tror att jakten gick för männen samt vad 

de tror att kvinnan och barnet på bilden pratar om. Detta påvisar ett tydligt särhållande av könen 

(Hirdman, 2001) där männen fått utföra farliga uppgifter och ses som familjens försörjare medan 

kvinnan är den lugna som tar hand om barnen. Vidare är flera av de förslag till 

arbetsuppgifter i lärarboken att eleverna ska titta på bilderna och samtala om vad de ser. Dessa 

frågor fokuserar på jämförande av män och kvinnors sysslor, hur de var klädda, vad de har för 

föremål i händerna eller hur kvinnorna och barnen kunde klara sig själva på gården när männen var 

iväg på upptäcktsfärd. Detta förtydligar bilden av kvinnan som åtskild från mannen och osjälvständig 

som behöver mannen på gården för att klara sig. Frågorna fokuserar på det som skiljer könen åt och 

bidrar därmed också till isärhållningen av könen (Hirdman, 2001). 

 

7.3 Geografi av Willebrand (2001)  

På framsidan av grundboken syns Georg som snurrar jorden på sitt pekfinger. Han har fixat hår och 

utstrålar självsäkerhet, nonchalans och makt. Han har, bokstavligen, hela världen i sin hand vilket ger 

honom stora möjligheter och makt. Bilden är även en referens till sport (basket) där detta 

bollsnurrande är vanligt förekommande. Vidare utgår hela boken från Georg. Det står i början att det 

är hans bok och att han ska ta oss med igenom den. Han är alltid aktiv eller kommer med spännande 

fakta eller frågor. På ett ställe vill han ha hjälp av eleverna vilket är det enda stället där han skulle 

kunna tolkas som svag, i behov av hjälp, och därmed något normbrytande i relation till de begrepp vi 

utgår från i denna analys. Georg finns med på bild på nästan hälften av bokens 56 sidor. Till 

sin hjälp har han Forskar-Oskar, men i lärarboken förtydligas det att forskare kan vara både kvinnor 

och män. Vidare är alla situationer i boken i relation till män, vad män gör och inte 

gör. Exempelvis nämns att de äldsta kartorna är gjorda av män och Anders Celsius nämns som 

framstående vetenskapsman. Inga viktiga upptäckter gjorda av kvinnor tas upp i varken grundboken 

eller lärarboken även i de fall då framträdande kvinnor finns inom området. Forskar-

Oskar har information om det mesta och finns med på spännande och aktiva bilder tillsammans med 

Georg. Oskar lär oss saker om vår planet och dess uppkomst. Detta indikerar att män sitter på 

kunskap och lärdomar medan kvinnor indirekt blir motsatsen. Detta kan ses som ett tydligt 

särhållande av könen samt en hierarkisk uppdelning då männen sitter på kunskap och makt. De har 

en högre position än kvinnan.   
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Det finns fyra tydliga flickor på bild i boken. Tre av dessa är på uppslaget om olika platser i Sverige 

och det är enda stället där flickorna är aktiva i högre utsträckning än pojkarna som är med på samma 

uppslag (Willebrand, 2001, s. 30-31). Detta är normbrytande då flickor oftast ses som mer passiva än 

pojkar. Klädmässigt är det dock könsstereotypt då pojkarna har blåa kläder medan flickornas är 

mönstrade eller färgglada. Den andra bilden på en tjej är Moa som har ritat sitt städade rum med 

rosa detaljer (ibid.: 48). Hon sitter i en fåtölj och läser lugnt och stilla. Detta avsnitt kommer precis 

efter att Georg har beskrivit sin skolväg genom staden. Vilket kan ses som att Georg har hela 

staden som lekplats, stort utrymme och vistas på ett farligare ställe med fler möjligheter till skillnad 

från Moa som har sitt rum i hemmet, en begränsad och förmodligen stillsam plats med betydligt 

färre möjligheter. På övriga bilder är männen aktiva och gör tekniska saker och kvinnorna är lugna. 

Det finns en bild på en lite äldre flicka som tar hand om yngre barn vilket är normativt då flickor ofta, 

enligt våra analysbegrepp, ses som omhändertagande. Detta är ett tydligt särhållande av könen där 

respektive kön tillskrivs stereotypa egenskaper och platser istället för att utmana normer och ge alla 

tillgång till olika delar av samhället. 

 

I grundboken finns ett uppslag där två elever skriver vykort till sin fröken (Willebrand, 2001 s. 14-15). 

Pojken kopplas ihop med den steniga, hårda stranden. Hans text berättar kort och sakligt vad han 

gjort. Flickan kopplas ihop med en mjuk och fin sandstrand. Hennes text är längre och mer 

beskrivande där hon berättar om hur omgivningen ser ut, hur hon känner sig samt om sin 

lillebror. Breven befäster idén om flickors och pojkars olika stereotypt tillskrivna egenskaper då 

pojken sammankopplas med orden hård och aktiva verb medan flickan omnämns i samband med 

orden fin, mjuk och tillskrivs omhändertagande egenskaper.   

 

7.4 Religion av Willebrand (2003)  

Generellt inom religion är det flera framstående män som läroböcker ofta fokuserar på, såsom Jesus, 

David, Muhammed och Buddha, vilket är naturligt då dessa personer ligger till grund för de religioner 

som tas upp. Men i dessa personers omvärld, och även inom andra fält i religion, finns flertalet 

kvinnor som författarna skulle kunnat ta upp. Detta görs i viss mån i lärarboken, exempelvis nämns 

Heliga Birgitta på ett par ställen och det finns uppgifter om henne för eleverna. Muhammeds mor 

nämns kort, men Maria nämns i princip inte alls. Det finns ett par viktiga kvinnor inom kristendomen 

som nämns i lärarboken, Rut och Ester. Den enda information som finns om dem är dock att de 

existerat och att de har gett namn till en av Bibels böcker (Rut), dock finns ingen information om 

varför. Inga uppföljande uppgifter eller frågor finns. Detta gör att männen får störst utrymme i 

grundboken, och förmodligen i undervisningen, och att de ses som viktiga medan kvinnorna hamnar i 
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bakgrunden som ett bihang. Det är således både en hierarkisk indelning av könen men likaså ett 

tydligt särhållande av dem. 

 

Inom både asatron och hinduismen dyrkas både gudar och gudinnor men det är nästan enbart 

gudarna som nämns i grundboken. Inom asatron nämns tre kvinnor varav två i direkt förhållande till 

sina makar. Författarna tar upp gudinnor som står för fredliga och moderliga egenskaper medan 

gudarna står för makt och krig. I frågedelen handlar alla frågor om män vilket hade kunnat 

undvikas då det finns kvinnor eleverna kan lära sig mer om. Istället för att motverka särhållning och 

en hierarkisk ställning så blir resultatet motsatsen. Allt inom religion verkar, av det som kan 

utläsas från grundboken, utgå från män och det finns ingenting att lära sig om kvinnor för 

eleverna. Den enda framträdande rollen kvinnor har i grundboken är som präst varav det endast 

finns två och dessa förekommer inte förrän i andra halvan av grundboken jämfört med de 16 manliga 

religiösa ledarna som förekommer genom hela boken. Den enda kvinnliga personen som står utan 

relation till en manlig motsvarighet är den hinduistiska gudinnan Lakshmi, till hennes ära 

firas Diwali. Det implicita budskapet är att män är viktiga, starka och centrala. Kvinnor existerar i 

relation till män och mannen är huvudpersonen i de allra flesta religioner. Detta stämmer bra in på 

Hirdmans tanke om den hierarkiska indelningen av könen. Männen återfinns på de framträdande 

positionerna och kvinnorna är med vid sidan av och bakom männen.  

 

Det som kan ses som normbrytande i grundboken, även om det inte är markanta normbrott, är en 

liten pojke som tänder ljus i kyrkan, när detta görs betyder det ofta att personen i fråga tänker på 

någon. Detta kan implicit betyda att pojken känner känslor och eventuellt behöver någon att prata 

med vilket är typiskt kvinnligt beteende enligt de analysbegrepp vi använt. Vidare är de två kvinnliga 

prästerna samt flickan som klär ut sig i obehagliga kläder på Halloween något normbrytande då 

kvinnor enligt våra analysbegrepp inte ses som ledare eller skrämmande, således minskar 

särhållningen och hierarkin mellan könen. Det är flera män som håller i barn i 

namngivningsceremonier vilket antingen tyder på omhändertagande och mjuka egenskaper eller att 

de tar ansvar i en viktig stund och således är de centrala och framträdande i situationen.  

 

Lärarboken tar upp historien om Muhammed som blev uppfostrad av sin farbror istället för sina 

föräldrar vilket ger farbrodern en omhändertagande roll men samtidigt balanseras detta av att han 

lär Muhammed en profession. Muhammed får sedan jobb hos en äldre, rik änka, vilken senare gifter 

sig med honom och skaffar familj med honom. Omhändertagande män och rika kvinnor är ingenting 

som det talas om på fler ställen i boken. Längre fram i lärarboken finns en fråga om huruvida flickor 

och pojkar behandlas lika i skolan eller ej. Detta kan vara en givande fråga där olikheter som eleverna 
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känner av kan tas upp för att analyseras, diskuteras och belysas. Det kan leda till förändring och 

medvetenhet om hur relationen mellan pojkar och flickor ser ut och upplevs av dem och således kan 

både elever och lärare lättare hantera dessa tankar. Om läraren utvecklar och diskuterar detta med 

eleverna kan det leda till att motverka den hierarkiska uppdelningen och särhållningen av könen och 

istället ge eleverna möjligheter att utvecklas fritt. 

   

I grundboken förknippas flickorna främst med känslor medan pojkarna förhåller sig mer sakligt i 

religiösa tankar och samtal, exempelvis i beskrivningen av vad religion är eller hur de ser på Gud. Ena 

tjejen känner sig utanför, den andre är besviken. Ena pojken är däremot inte i behov av en Gud då 

han vet hur han ska bete sig mot sina vänner ändå. Detta kan ses både som att pojken är stark och 

självständig men visar även på att vänskapsrelationer ses som viktigt. Dessa beteenden är stereotypa 

och medverkar således till ett särhållande av könen. 

 

Våra analysbegrepp tar inte upp färger som något kopplat till genus, utan här utgår vi från det vi 

uppfattar som samhällets allmänna föreställningar om vilka färger som kopplats till vilket kön genom 

tiderna. Generellt är det neutrala, mörka och manliga färger på bilderna. Sällan rosa, rött eller lila 

men ofta blått och grönt. Bilderna passar inte alltid till texten som på sida 7 där texten handlar om 

Elins födelsedagskalas men på bilden är det tre pojkar, varav en blåser ut ljusen på en tårta. Istället 

för att bilden handlar om födelsedagsbarnet Elin som texten berättar om så har istället en pojkes 

födelsedag hamnat i fokus. På ett uppslag i början av boken (Willebrand 2003, s. 10-11, bild B) sitter 

barnen i en soffa och berättar om sin syn på Gud. Flickorna sitter ihopkrupna med armarna i kors 

eller armarna runt benen medan pojkarna sitter avslappnat och tar upp betydligt mer plats. Vidare 

har kvinnorna ofta kjol eller klänning på bild medan männen framställs i aktion gärna i mörka färger. 

Exempelvis ser gudarna Oden och Tor väldigt mäktiga och aggressiva ut medan Idun är fager, 

storbystad och bärandes på frukt. Vidare så visar bilderna att pojkar gör saker i grupp medan flickor 

gör saker lugnt i ensamhet (ibid.: 26-27). I grundboken nämns knappt en enda viktig kvinna och de 

som nämns gör det i relation till män, antingen sina egna män eller sina söner. Detta kan tolkas som 

att kvinnor inte ses som självständiga personer utan istället är det mannen som ger deras 

existerande legitimitet. De finns, men endast i relation till en man. Hirdman (2001, s. 65-68) nämner i 

detta sammanhang liknande tankar där mannen jämförs med andra män och kvinnan jämförs med 

mannen och inte med andra kvinnor. Kvinnan kan inte legitimera sig själv eller i relation till andra 

kvinnor.  
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7.5 Samhällskunskap av Willebrand (2004)  

Genom hela samhällskunskapsboken får vi följa huvudpersonerna Sam och Sara som tar oss med till 

olika miljöer och platser av vilka vi tar upp några exempel nedan. I grundboken 

finns flertalet exempel på stereotypa och särhållande framställningar av flickor och pojkar. 

Exempelvis i avsnittet Tycka till (Willebrand, 2004, s. 44-45, bild C) där Sam är klassrådsordförande 

(ledande, aktiv roll). På bilden syns tre pojkar som räcker upp handen högt uppe i luften. De tre 

flickor som räcker upp handen gör detta försiktigt med armbågen på bänken. I avsnittet Du får inte 

vara med! (ibid.: 38-39, bild D) porträtteras två gäng, ett flickgäng som står och hånler och 

skvallrar/viskar. På andra sidan trädet syns ett gäng fysiskt aktiva pojkar. De hytter med näven, 

slänger en jacka i en vattenpöl och gapskrattar. Dessa avsnitt är exempel på där pojkarna har en mer 

framträdande, aktiv och ibland våldsam roll medan flickorna agerar mer diskret genom utfrysning. I 

avsnittet Familjen förr (ibid.: 20-21) får vi veta att barn ofta behövt arbeta, på bilden visas tolv 

stycken 12-åriga pojkar. Det går därför implicit att utläsa att det var pojkar som behövde arbeta, men 

vad flickorna gjorde förr beskrivs varken i text eller på bild. Detta kan ses som att pojkarna var 

handlingskraftiga och uppfostrades in i en självständig roll. Överlag framställs Sam som en mer aktiv 

och positiv person än Sara. Sara framställs i sin tur som mer försiktig, sorgsen och hon visar öppet 

känslor och ett behov av att prata. Framställningen av huvudpersonerna är stereotyp och särhållande 

då könen kopplas ihop med de egenskaper som är typiska för respektive kön. På ett ställe tar boken 

upp olika skolämnen och i samband med det syns en bild på Sam i träslöjdssalen. I kapitlet Familjen 

förändras (ibid.: 24) framställs Sara som ensam, ledsen och i behov att prata. Hon sitter i sitt rum 

med nallar och en affisch på väggen visar en häst. I texten får vi veta att Sara bor hos sin pappa 

varannan helg men att hon vill bo med båda sina föräldrar.  

 

Genomgående på de tecknade bilder som finns i grundboken så har kvinnorna klänning/kjol och 

högklackat med få undantag för könsneutral klädsel. Ett sådant exempel är gårdsfesten där 

kvinnorna står i klänning, samtalar och dricker vin medan männen står vid grillen (Willebrand, 2004, 

s. 7, bild E). Detta exempel är ett tydligt tecken på särhållning där könen har typiska kläder och 

sysslor. Ett annat exempel är i avsnittet Vår gemensamma skatt (ibid.: 16-17, bild F) som i text och 

bild illustrerar hur alla människor bidrar till vårt samhälle. I kön till skattkistan står 17 personer, 10 

män och 7 kvinnor. Tre av männen har tydlig sysselsättning medan endast en kvinna har ett yrke 

(sjuksköterska). Tilläggas kan att männen även porträtteras med statussymboler som päls, portfölj 

eller kavaj. I lärarhandledningen finns en tillhörande fråga till avsnittet som uppmanar eleverna att 

titta på bilden och fundera över varför personerna har olika mycket pengar. En relevant fråga, då det 

vid närmare granskning upptäcktes att männen i kön sammanlagt har 4890 kr att lägga i skattkistan 
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medan kvinnorna har 370 kr. I grundboken står det att alla hjälps åt men där finns även frågan ”Vem 

betalar allt i samhället?” och genom en implicit tolkning av bilden och texten dras slutsatsen att det 

är männen som bidrar till och betalar för Sveriges befolkning. Detta är tydliga tecken på en hierarkisk 

uppdelning av könen där männen har den högsta ställningen utifrån att de har blivit tilldelade 

tydligare arbeten, statussymboler och en större mängd pengar. Det finns inga övriga frågor eller 

reflektioner om varför fördelningen mellan könen ser ut som den gör, varken i lärarbok eller i 

grundbok. 

 

Ohlander (2006, s. 68), som undersökt boken Samhällskunskap skriven av Willebrand år 2004, 

pekade ut att avsnittet om demokratins uppkomst och demokratin i Sverige saknade kvinnors roll i 

hur demokratin utvecklats samt att kvinnors väg till rösträtt kunde tagits upp. De fria grekiska 

männen (i texten: de kluriga männen) som porträtteras på bilderna hytter med nävarna medan 

de enda två kvinnorna (av totalt 44 personer) står och viskar till varandra (s. 40-41 bild G & H). I 

texten står att de flesta fick som de ville men ingenstans står det att kvinnorna inte fick vara med och 

bestämma. Detta kan antingen tolkas som att männen såg sig kompetenta nog att bestämma över 

kvinnornas vilja eller att deras önskan helt förbisågs. Vi vill även tillägga att framställningen av 

politiker är ensidig. I boken finns en bild av en glest fylld plenisal. De personer som går att urskilja är 

alla, med undantag av en, män. Detta kan tolkas som att det är män som har makten över och styr 

samhället framåt, det är en hierarkisk indelning där männen är placerade högre än kvinnorna i 

könsordningen. 

 

Lärarhandledningen tar inte upp genus eller könsroller explicit, med ett undantag för Familjen idag 

där den uppmanar eleverna att diskutera vilka fritidsaktiviteter som pojkar och flickor kan göra 

tillsammans. Sedan följer frågan om varför, samt funderingen om vilka aktiviteter könen inte kan 

göra tillsammans. En fråga som leder till ytterligare särhållning av könens möjligheter i det verkliga 

livet då frågan syftar till att skilja på vad flickor och pojkar kan göra. Frågan uppmuntrar dock till 

reflektion hos eleverna. Wahlström (2015, s. 98) lyfter fram begreppet ”självständigt objekt” som en 

av utbildningens tre samhällsfunktioner vilket syftar till att skapa ett kritiskt tänkande samt att 

uppmana till egna åsikter hos eleverna. Det är här upp till den enskilda läraren att skapa dessa 

förutsättningar för eleverna då det inte finns något som uppmanar till kritiskt tänkande eller egna 

åsikter om eleverna enbart får tillgång till grundboken.  
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7.6 Generella drag för samtliga böcker skrivna år 2000-2004 

Texterna är överlag könsneutrala och känslan infinner sig att författarna har varit medvetna om att 

hålla epitet och benämningar könsneutrala genom att skriva personen, föräldrarna, 

eleverna, människor. Detta gör att yrken och egenskaper inte kopplas ihop med kön vilket minskar 

särhållningen och hierarkin mellan könen (Hirdman, 2001). Dock så är det underförstått att bönder, 

köpmän, forskare och ledare alla syftar till män. Ord som kopplas ihop med män är främst ord om 

kunskap, yrken, våld och makt, och ord som kopplas ihop med kvinnor är känslor, hemmet, familjen 

och utseendet. Då dessa ord kopplas ihop med ett visst kön kan utbildningens andra 

samhällsfunktion, socialisation, ifrågasättas. Socialisation innebär enligt Wahlström (2015, s. 99) att 

forma eleverna att ta del av de kulturella och sociala normer som finns i samhället. Genom boken 

förstår eleverna att normen är våldsamma män och kvinnor knutna till hemmet, på så vis 

reproduceras denna idé hos elever och riskerar att bli en del av det samhälle som i framtiden skapas 

av denna generation. 

 

Bilderna är i de allra flesta fall stereotypa och särhållande då flickor tillskrivs traditionellt kvinnliga 

attribut och uppgifter, motsvarigheten gäller även för pojkarna. Män framställs ofta med vapen och i 

aktion medan kvinnorna är klädda i kjol och gör något stillsamt. Generellt tas det upp få 

kvinnor i text och på bild. Utifrån böckerna kan tolkningen lätt göras att män är de som gjort allt i 

samhället medan kvinnorna funnits i periferin med mindre viktiga uppgifter.    

7.7 SO-boken av Willebrand och Körner (2011)  
SO-boken är baserad på de tidigare fyra böckerna vi analyserat men författarna skriver i 

lärarhandledningen att vissa ändringar är gjorda så att boken ska uppfylla kraven för Lgr11. Mycket 

av det tidigare materialet är fortfarande intakt och därmed finns samma situationer och bilder med i 

båda böckerna, detta gäller framförallt den historiska delen. Texten är generellt tydlig då 

den förhåller sig könsneutralt med benämningar som personen eller människan istället för han eller 

hon. Vi får i boken följa sex barn, tre flickor och tre pojkar, med olika religion och bakgrund. Dessa 

barn är desamma som vi fick följa i Religion (Willebrand, 2003) och en positiv utveckling då det 

påvisar en spridning mellan kön och etnicitet. 

 

Vid en snabb genomgång av bilderna i grundboken kan vi urskilja ett tydligt försök till att teckna 

barnen i könsneutrala kläder, frisyrer och färger. Det är många gånger svårt att veta om barnen är 

flickor eller pojkar. Till största delen är flickor och kvinnor klädda i byxor och tröja/t-shirt i neutrala 

färger. Detta kan ses som ett exempel på att kvinnan får och kan leva upp till den manliga normen 

medan pojkar/män inte kan omge sig med typiskt kvinnliga attribut (Hirdman, 2001, s. 65-68) då 
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exempel på normbrytande utseende hos män/pojkar inte hittas. De foton som finns i boken är till 

större del mer stereotypa, exempelvis avsnittet om Barn i världen (Körner & Willebrand, 2011, s. 92-

93, bild I & J) där alla pojkar är aktiva medan den enda flickan är stillastående. Det 

finns dock flera exempel på normbrytande foton, en del är tagna så att personer i yrkesroller inte ska 

synas så de ej kan könsbestämmas. Bonden i avsnittet Landsbygd (ibid.: 35, bild K) är kvinna och 

sitter i en traktor vilket kan ses som normbrytande då män traditionellt sett varit bönder och 

kopplats ihop med motorfordon.  

 

Om vi bortser från avsnittet om forntiden så framställs män i yrkesroller 28 gånger, kvinnor 25 och 

neutrala personer 15 gånger i bilder/foton. Siffrorna visar att både män och kvinnor ses som 

yrkesverksamma. I avsnittet Vårt samhälle (Körner & Willebrand, 2011, s.74-75) syns en större 

representativ skillnad mellan män och kvinnor i yrkesroller. Där ställs frågan om vem som styr och 

bestämmer i samhället. På bilderna som förklarar hur en lekpark blir till syns en majoritet, elva 

stycken, män mot tre kvinnor. Detta kan tolkas som att män är de som bestämmer och har således 

en högre position i den hierarkiska könsordningen. I kapitlet Kyrkan (ibid.: 62-63) intar män den 

främsta positionen med två bilder på manliga präster samt en bild på påven, ingen 

kvinnlig motsvarande representation finns. Överlag i avsnitten om religion så frågas det efter viktiga 

personer och alla de viktigaste personerna som tas upp i boken är män (Jesus, Mohammed, Buddha 

etcetera). Dock så nämner de Muhammeds mor Amina i lärarhandledningen men inte i 

grundboken. Detta kan också ses som att män är hierarkiskt högre stående och viktigare än kvinnor 

inom religionen. 

 

I avsnittet Du får inte vara med oss! (Körner & Willebrand, 2011, s. 14-15, bild L) berättar Anna om 

hur hon blir utfryst och Fredrik berättar hur hans mobbare tar hans mössa och gömmer 

hans jacka. Anna utsätts för en mer psykisk mobbning medan Fredrik utsätts för en fysisk akt av 

elakhet då mobbarna förstör hans kläder. I texten får läsaren inte reda på vilka Annas och Fredriks 

mobbare är men på bilden syns ett gäng både pojkar och flickor som står en bit bort från 

trädet där Anna står, de viskar och gör miner. Om mobbning står det i lärarboken att fler pojkar både 

mobbar och blir mobbade men det finns ingen reflektion över detta eller några frågor. Det finns en 

fråga om flickors och pojkars beskrivning av om en bra vän skiljer sig åt eller inte. Detta kan ses som 

ett särhållande av könen i och med att de skiljer på vad de tycker, men det kan också fungera åt 

andra hållet om de väljer att istället fokusera på likheterna mellan könen. Oavsett perspektiv 

uppmuntrar frågeställningen till reflektion och det är en bra utgångspunkt för lärande. 
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I avsnitten om forntiden går det att läsa sig till att männen har varit den drivande kraften. Detta går 

även att utläsa av de bilder som hör till texten. Männen nämns i texten som hövding, krigare, jägare, 

sjömän, köpman, bonde, smed och kung medan kvinnorna benämns som husmor, hustru, mor, 

dotter, matlagare, väverska och samlare. På bilderna syns männen som stora och resliga med attribut 

som horn, svärd, knivar och spjut. De porträtteras som våldsamma och till viss del humoristiska. 

Kvinnorna på bilderna är framförallt ihopkopplade med mat, barn eller smycken. Detta exemplifieras 

på ett bra sätt på bilden i avsnittet Hur levde människorna på bronsåldern? (Körner & Willebrand, 

2011, 118-119, bild M). I lärarhandledningen står det dock att kvinnan förr i tiden hade en stark 

ställning, men ingenting om detta nämns i grundboken. Vidare finns diskussionsfrågor om varför en 

kvinna sitter i en båt (hon väntar på att mannen ska fara iväg/komma tillbaka), vilka yrkesmän som 

ses på bilden och hur gården klarade sig utan mannen. Detta är stereotypa, särhållande 

framställningar av könen där männen utför farliga arbeten medan kvinnorna är bundna till 

hemmet. Det finns även frågor om hur förutsättningarna för män, kvinnor och barn har förändrats 

genom historien vilket kan belysa att förhållanden för barn, män och kvinnor blivit bättre. Beroende 

på vilka följdfrågor som ställs av läraren kan en diskussion om hur samhället har och kommer 

utvecklas inom jämställdhet föras.  

 

I lärarhandledningen för SO-boken finns det en uppföljande uppgift till bilden i avsnittet Alla går i 

skolan (Körner & Willebrand, 2011, s. 8-9) där Amina från Afghanistan tvingas jobba medan hennes 

bröder går i skolan. Eleverna får möjlighet att diskutera varför det är så samt huruvida det är skillnad 

mellan vad pojkar och flickor får göra i Sverige. Detta är en uppgift där det går att belysa 

könsskillnader och elevernas tankar och erfarenheter av dessa. Det är även ett sätt att ifrågasätta 

normer och lära eleverna att de inte alltid behöver göra som normen vill. I berättelsen om Pojken 

som kunde räkna (ibid.: 124-125) får vi läsa om Egil som blir adopterad av byns hövding då 

han bevisar att han kan räkna. Hövdingen har redan sju döttrar men ville ha en son. Dessa avsnitt är 

exempel på hur det i lärarboken finns flera bra diskussionsfrågor om könsroller genom historien, 

annars är berättelsen om pojken i sig inte genusmedveten eller kritisk till att pojkar är mer värda än 

flickor. Vidare står det i lärarboken att män främst haft de framträdande ledarrollerna och att 

kvinnor i fåtalet fall stigit fram. Just detta ordval är problematiskt då det påvisar att det är kvinnornas 

jobb att ta makt ifrån männen, de ska kräva. Det är inte männen som ska dela med sig eller stå 

tillbaka. Det är lätt att få uppfattningen om att det är kvinnornas eget fel att de inte har någon plats i 

historien och att det hade fått det om de bara "stigit fram". 
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7.8 Normbrytande exempel 

Nedan följer en sammanställning av de normbrytande exempel vi funnit i text och på bild i 

grundböckerna. Det vi sett som normbrytande är när könen ges andra egenskaper eller attribut än 

vad de stereotypt förknippats med utefter de motsatspar vi beskrivit i teorin.

 

SO-boken:  

Kvinnlig rektor/ledare.  

Flicka som ordförande.  

Neutral person som tröstas.  

Flickor och pojkar står i grupp och 

mobbar/skvallrar. 

Storebror tar hand om lillebror vid övergångsställe. 

Elins pappa tar hand om hemmet,   

studerar till sjuksköterska, tjänar mindre än Elins 

mamma. 

Nämner att en familj kan bestå av två mammor 

eller två pappor.  

Kvinnlig bonde i traktor.  

Kvinnlig ordförande hos kommunens politiker. 

Kvinnlig värmeverksarbetare. 

Anja får jaga med männen, dock på grund av 

varghunden.  

 

Religion:  

Pojken som tänder ljus i kyrkan. 

Flickan i läskiga kläder.  

Amina är saklig. 

Historia- forntiden:  

Emma har keps och smutsiga kläder som 

konsekvens av aktiv lek.   

Anja får jaga med männen, dock på grund av 

varghunden. 

Geografi:  

Georg plockar blommor.    

Flickorna har aktiva intressen. 

Samhällskunskap:  

Sara och Sam är vänner.  

Sams mamma arbetar i annan stad, pappa tar hand 

om barn och matlagning.   

Manlig undersköterska. 

 

7.9 Jämförande analys   

Överlag kommer en stor del av text och bild i SO-boken från de fyra tidigare böckerna vilket lett till 

att samma avsnitt med eventuella problematiska strukturer följt med genom bokens utveckling. 

Detta gäller allra främst historia och religion. Det märks tydligt i geografi och samhällskunskap att 

författarna försökt byta ut bilder och ord för att göra informationen mindre könsbunden. Det är flera 

avsnitt som har tagits bort eller ändrats och några exempel på sådana följer här.  

 

Avsnittet om demokrati som var manligt dominerat är inte med i SO-boken vilket kan ses som en 

förbättring i och med att eleverna inte längre behöver koppla ihop demokrati med män. Dock tas 

kvinnas väg till rösträtt fortfarande inte upp. Ett annat avsnitt som tagits bort är det om skatten och 

vem som bidrar till samhället. Istället för att eleverna kan få uppfattningen att det främst är män som 

bidrar till Sveriges ekonomi så har författarna gjort om det så att avsnittet handlar om vad en familj 

kan ha för utgifter under en månad. I SO-bokens exempel tjänar kvinnan mer än mannen.  
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En del avsnitt inom samhällskunskap är kvar men har ändrats något, exempelvis Familjen förändras 

(Körner & Willebrand, 2011, s. 26-27) där det i SO-boken är pappan som betalar minst för familjen, 

mamman arbetar långt bort och missar ibland familjestunder och det är hennes nya man som arbetar 

hemifrån och tar hand om delar av hushållsarbetet. Pappan studerar även till sjuksköterska. Alla 

dessa exempel är normbrytande och kan leda till att minska skillnaderna mellan och särhållandet av 

könen. Detta förstärks genom bild på män som studerar och gör hemarbete (Körner & Willebrand, 

2011, s. 23, bild N) Dock finns likheten kvar i att det är mamman som är utgångspunkt för familjen 

även när föräldrarna skiljt sig (pappan flyttar ut och Elin måste flytta från mamma till pappa varannan 

vecka) vilket tyder på att kvinnan är det naturliga navet i en familj, precis som det varit genom 

historien. Avsnittet om mobbning har utvecklats från den tidigare upplagan till den nuvarande i och 

med förändringen av bilden som hör till texten. I SO-boken går det inte att avgöra vilka barn som 

mobbar Anna respektive Fredrik, även om det i det tillhörande avsnittet i lärarhandledningen tydligt 

görs skillnad på hur pojkar och flickor mobbas. Att bilden (ibid.: 15, bild L) har neutraliserats är bra då 

detta minskar särhållandet av könen något. Klassrådssituationen (Willebrand 2004, s. 44-45, bild C, 

Körner & Willebrand, 2011, s. 10, bild O) har även den ändrats då Amina är ordförande istället för 

Sam och elevernas kroppsspråk på bilden har även det förbättrats. Detta gör att eleverna får bilden 

av att kvinnor kan ta en ledande position och vara aktiva på bild. Även avsnittet om sjukhuset har 

förändrats en del, tidigare var det tre män och en kvinna med på bild som hade olika yrken (varav 

enda kvinnan i klänning) nu är det istället fyra kvinnor och två män och denna gång är kvinnan läkare. 

Även då det finns en kvinnlig läkare så är både lokalvårdare och undersköterska kvinnor vilket kan 

förstärka särhållandet av könen (Willebrand, 2004, s. 15, bild Q, Körner & Willebrand, 2011, s. 79, 

bild P). 

Överlag är avsnittet om historia i SO-boken samt i Historia: Forntiden till stora delar uppdelat i vad 

kvinnornas och männens uppgifter och sysslor var förr. Denna uppdelning förstärks av frågorna 

i lärarboken, där en fråga berör vem som gör vad på bilden (Willebrand, 2004, s. 34-35, Körner & 

Willebrand, 2011, s. 118-119 bild M) och varför. En annan uppgift är att jämföra kläder på en bild, 

detta kan ses som särhållande beroende på vilken utgångspunkt läraren tar i diskussionen. Kapitlen 

om historia i SO-boken har exakt samma bilder och text som i Historia: Forntiden vilket kan tyda på 

att ändringar inom området historia inte ansetts som viktigt eller som ett ämne det är svårt att ändra 

på. Vissa avsnitt och berättelser har dock uteslutits i SO-boken och det finns vissa förändringar i vilka 

frågor som hör till texten i lärarboken.  

Det finns två berättelser inom historia-avsnittet, Varghunden (Körner & Willebrand, 2011, s. 112-113, 

Körner, 2000, s. 12-13) och Pojken som kunde räkna (Körner & Willebrand, 2011, 124-125, Körner, 

2000, s. 36-37), som är med i båda upplagorna. Dessa berättelser är utmärkta exempel på där ett 
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kritiskt förhållningssätt krävs för att få ut det mesta av dem då de endast förstärker könsnormer där 

män är starka och modiga medan kvinnor är passiva och lugna om läraren inte uppmanar till kritiskt 

tänkande och ifrågasättande av könsnormer. I lärarhandledningen har det tillkommit flera 

utvecklande frågor till Pojken som kunde räkna som kan hjälpa till med att utmana elevernas 

kunskaper inom ämnet. Dock saknas kritiska frågor till samma berättelse i Historia: Forntiden och 

båda upplagorna saknar kritiska frågor till berättelsen om Varghunden. Det är därmed upp till den 

enskilda läraren att kritiskt granska texten och ställa relevanta frågor till eleverna, vilket är av största 

vikt om läraren vill bidra till två av utbildningens samhällsfunktioner: självständigt objekt och 

socialisation (Wahlström, 2015, s. 98-99). Inom religion är nästan alla bilder desamma som i den 

tidigare upplagan med skillnaden att texten har neutraliserats något. Det står inte längre samma 

mansnamn i samma stycke lika många gånger utan texten fokuserar på en mer beskrivande 

framtoning. Dock finns fortfarande brister i att enbart ett fåtal kvinnor finns namngivna och 

omskrivna. 

7.10 Slutsats 

Vår analys visar att läroböckerna med Lpo94 som grund i stor utsträckning gestaltar relationen 

mellan könen stereotypt, hierarkiskt och särhållande. De motverkar inte traditionella könsmönster 

såsom värdegrunden Lpo94 föreskriver (Skolverket, 1994, s. 4). Männen ges mest plats och det är i 

princip enbart män som ses på framträdande positioner som exempelvis kung, hövding, präst eller 

forskare. Kvinnorna finns med i bakgrunden eller vid sidan av männen men det nämns inte en enda 

framstående kvinna inom något fält. Generellt gestaltas män som krigare, våldsamma och centrala 

medan kvinnor ses som fagra, lugna och ofta tillsammans med barn. Det finns sällan några markanta 

normbrytande exempel. De bilder som finns är generellt normativa med kvinnor i kjol/klänning och 

män i aktion, ofta med vapen. 

I läroboken med Lgr11 som grund gestaltas relationen mellan könen i mindre utsträckning 

stereotypt, hierarkiskt och särhållande, även om sådana exempel fortfarande finns. SO-boken följer 

delvis Lgr11 exempelvis då den nästan uppfyller syftet för historia dock redogörs inte för hur kvinnor 

skapat och förändrat samhällen och kulturer (Skolverket, 2011, s. 172), den ger heller inte 

förutsättningar att uppfylla syftet i religion (Skolverket, 2011, s. 186) då den inte reflekterar över hur 

religioner ser på kön och jämställdhet. Männen ses fortfarande i de framträdande positionerna i 

samhället men det finns ett par kvinnliga präster och läkare. Vidare minskar SO-boken särhållandet 

av könen då den låter män göra uppgifter som tidigare var till enbart för kvinnorna, exempelvis som 

Elins pappa som tar hand om hemmet, men även vice versa, som exempelvis kvinnan i traktor. 

Bilderna i grundboken framställer personer mer neutralt, i samma färgsättning och kortare längd på 

håret. Dock är det snarare så att tjejerna anpassas efter killarnas standard istället för tvärtom med 
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kortare hår och mörkare färger på kläder. Det innebär att mannen fortfarande ses som norm och det 

är kvinnan som skall leva upp till dessa egenskaper (Hirdman, 2001, s. 65-68). Vid bilder på 

yrkespersoner är det vanligt att personens ansikte inte syns vilket leder till att eleverna själva får 

välja vem de ser i just det yrket. 

Det finns skillnader mellan böckerna och dessa består i att författarna har ändrat vissa bilder och 

situationer och effekten blir att personer på dessa bilder ses som neutrala och är inte bundna till kön 

som de tidigare varit. De skillnader som fanns mellan tidigare och senare upplaga är således 

framställningen av personer på bild, olika avsnitt som ändrats eller tagits bort och på så vis lett till en 

mer jämställd fördelning av personer i olika positioner i samhället. 

Vår analys visar att SO-boken till viss del ger lärare förutsättningar att motverka stereotypa 

framställningar av genus genom att det i lärarhandledningen finns en del bra diskussionsfrågor och 

om lärare har tid och ork att gå igenom denna så kan det berika undervisningen ur ett 

jämställdhetsperspektiv samt ge förutsättningar att bidra till utbildningens samhällsfunktioner som 

Wahlström (2015) nämner. Om grundboken skall stå på egna ben blir resultatet inte lika bra då det i 

texten saknas frågor och uppgifter. Frågorna om hur förutsättningarna för män/kvinnor/barn 

har förändrats genom tiden är kopplade till könsstereotypiska aktiviteter till respektive kön.  

7.11 Studiens bidrag och begränsningar 

Vår studie bidrar med information om hur genus framställs i läroböcker inom SO-ämnena för 

lågstadiet i form av en text-, och bildanalys av fem böcker. Det är relevant för lärare att veta hur bild 

och text samspelar. Lundberg (2006) påpekar att det framför allt är elever som inte kan läsa som 

använder bilder som informationskälla men alla elever använder bilder som stöd i sin läsning (ibid.: 8-

10). Studien bidrar även med information som lärare kan ha nytta av då de ska ta hänsyn till 

jämställdhet i undervisningen och det tar tid att analysera läroböcker så finns en grund sammanställd 

här. Vår metod har gett oss möjligheten att noggrant analysera text och bild samt deras samverkan 

men metoden har inte gett oss någon information om bakomliggande tankar hos författarna eller hur 

elever och lärare uppfattar text och bild. Vi har inte heller undersökt allt läromedel inom SO som 

finns på marknaden och kunskap om andra jämlikhetsperspektiv, som exempelvis etnicitet, har 

uteslutits då tid och resurser till detta saknats. Vi ser här en möjlighet till vidare forskning om 

läromedel i grundskolans tidigare år inom samhällskunskap men även andra ämnen. Då en stor del av 

undervisningen utgår från läroböcker är det nödvändigt med mer forskning om huruvida läromedel 

idag följer Lgr11 och dess värdegrund. Det vore även intressant att intervjua lärare om hur de 

använder både läroböcker och lärarhandledningar i sitt dagliga arbete samt om de fått någon 

utbildning i hur de kan arbeta utifrån ett kritiskt förhållningssätt.  
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8. Avslutande reflektioner  

Syftet med studien var att undersöka hur genus framställs i läroböcker för SO-ämnena och om 

framställningen förändrats efter Lgr11’s införande. De frågeställningar vi utgick ifrån var: 

 Hur gestaltas relationen mellan könen i läroböckerna grundade på Lpo94 samt Lgr11? Vilka 

skillnader och likheter kan urskiljas?  

 Ger läroboken som producerats efter Lgr11s införande lärare förutsättningar att främja 

jämställdhet, så som den nya läroplanen anger? 

 

Vår analys visar att könen till viss del fortfarande betraktas utifrån könsstereotypa egenskaper även 

om det enligt oss finns förbättringar i den senaste boken. Detta innebär att lärare måste ha kunskap 

om normer och jobba för ett jämlikt samhälle för att eleverna inte skall fastna i dessa traditionella 

könsmönster. Enligt Carlsson och Brömssen (2011) som vi tog upp i bakgrunden så lär sig elever om 

samhället genom de pedagogiska texter de tar del av och av den anledningen är det viktigt att 

läraren är kritisk till bild och text och uppmanar eleverna att ifrågasätta information som de får från 

läroböcker. Normer reproduceras och befästs genom den information som elever får från läromedel 

och lärare så även om all fakta är sann och relevant så finns det fler aspekter att ha i åtanke då 

lärande även sker implicit, av information som det eventuellt inte var meningen att eleverna skulle 

lära sig. Vi anser med stöd i detta att ett normkritiskt förhållningssätt hos lärare är av yttersta vikt, 

framför allt för att uppnå syftet i läroplanen för de samhällsorienterade ämnena. Läroböckerna i sig 

själva inte räcker till för att skapa detta förhållningssätt. Lärarens inställning kan komplettera den 

information som finns i läroböckerna och förtydliga för eleverna där text och bild i läroböckerna är 

bristfälliga i avseende på genus.  

Eilards forskning (2008) visar att det förekom normbrytande exempel i läseböcker redan på 60-talet 

och av denna anledning är det konstigt att läroböcker skrivna på 2000-talet fortfarande reproducerar 

traditionella könsmönster. Om utvecklingen går i denna takt så kommer det dröja länge innan elever 

slipper utsättas för föråldrade tankar och åsikter som inte längre hör hemma i det jämställda 

samhälle skolan skall främja. Det är med de unga som all utveckling börjar och därför är det av 

största vikt att de redan från tidig ålder får lära sig att alla människor är jämbördiga och ingen är 

bättre än den andre, oavsett kön, klass, ålder, funktion och så vidare. 

Vissa delar inom SO-ämnet är svåra att analysera utifrån genus då män länge har haft en 

framträdande roll både inom både historia och religion. Men detta betyder inte att det enbart är 

män som skall få plats inom dessa avsnitt, det finns kvinnor som är viktiga för utvecklingen både 
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inom religion och historia. Med visst stöd i Hirdmans teorier vi vill belysa det faktum att kvinnor ofta 

ses som ett bihang till sin man när de väl nämns. Det är väldigt sällan som kvinnor får stå på egna ben 

som självständiga, kompetenta individer vilket blir begränsande för flickors syn på sin egen förmåga. 

Detta gör även att elever får intrycket av att män är kompetenta och att de klarar sig bra utan 

kvinnor medan kvinnor alltid behöver en man för att få omnämnas och ta plats.  

Tidigare forskning har visat att det i läroböcker förekommer särhållande av könen och stereotypa 

egenskaper kopplade till könen (Jackson & Gee, 2005). Detta stämmer med vår analys, även om vi 

kunnat påvisa skillnad mellan de tidigare läroböckerna och den senare som är utformad efter Lgr11. I 

likhet med Ohlander (2010) ser vi en överrepresentation av män generellt med framförallt så är det 

fortfarande män som är de mest centrala personerna inom historia och religion och det verkar som 

att enbart män drivit samhällsutvecklingen framåt. Exempelvis kan en anledning till att det är så 

många namngivna män inom religionen vara att de ses som de viktigaste för religionernas utveckling. 

Men frågan är om det verkligen är så eller om kvinnornas perspektiv och aktioner helt fallit bort då 

en sådan stor del av historieskrivandet har gjorts av män. Vi ser att författaren inkluderar mindre 

kända historiska profiler i texten, exempelvis Ziusudra och Shi Huangdi (Historia). Vi ställer oss frågan 

varför författaren valt allt inkludera ytterligare män till historien istället för att introducera historier 

om betydelsefulla, starka eller spännande upptäcktsresande kvinnor när de ändå tagit beslutet att 

berätta om personer som inte är allmängiltigt kända eller viktiga för förståelsen för Sveriges historia, 

vilket är fokus för lågstadiets kursplan.  

Vi upplever en förbättring mellan böckerna då den senaste boken är mer genusmedveten, vad detta 

beror på är dock svårt att säga. Antingen beror det på att det står tydligare i både lagen och 

styrdokumenten vad som gäller för skolan och således också för läromedlen eller så kan det bero på 

den ökade debatten i samhället där medborgare och institutioner har blivit medvetna om 

jämställdhet och kön. De motsatspar vi utgått ifrån i vår analys påvisar att flickor och pojkar 

fortfarande framställs stereotypt även om en utveckling skett i och med att flickorna får ta del av 

pojkarnas egenskaper och ideal. Flickorna anpassas efter pojkarnas standard istället för att pojkarna 

får större uttrycksmöjligheter genom att vara som flickorna. Detta betyder att flickorna får större 

möjligheter, men endast om de anpassar sig efter normen, mannen. Det betyder också att pojkarna 

inte får samma chans då de fortfarande förväntas passa in i den, mer eller mindre, snäva mansrollen. 

Vi håller med den forskning som Olsson (2011) tar upp om att könsroller är föränderliga och med den 

grunden anser vi att det är viktigt att eleverna tillåts att, i största möjliga mån, självständigt välja vilka 

de vill vara.  
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Då det inte längre finns någon statlig läromedelsgranskning är det av yttersta vikt att läromedel följer 

läroplanen och att lärare har tid och kunskap om hur läromedel granskas för att inte lära ut irrelevant 

information till eleverna. Men forskning (Korsell, 2007, Johnson Harrie, 2009, Skolverket, 2006a) visar 

att lärare inte har tid, ekonomiska resurser eller formell kompetens till att granska läromedel och av 

den anledningen är det värt att fundera över huruvida staten kan ta ansvar för en likvärdig utbildning 

som alla barn ska få tillgång till genom att avlasta lärarna och förse marknaden med endast godkänt 

material. 

Det vi saknat i läroböckerna är ett tydligt kritiskt förhållningssätt med frågor som belyser 

könsstrukturer och olika föreställningar kopplade till kön. Många av de diskussionsfrågor som finns i 

lärarhandledningarna utgår från de skillnader som funnits mellan könen och de arbetsuppgifter 

respektive kön haft genom historien och vi frågar oss vad detta sänder ut för signal till tjejer om 

deras tidigare men även nutida plats i samhället. Dock ser vi att om läraren fokuserar mer på varför-

frågan, i form av att kvinnor trots historisk framställning är starka och kompetenta, så kan dessa 

normer brytas. Den enda information som finns om viktiga kvinnor inom religion finns 

i lärarboken och om läraren inte utgår från denna eller läser den så lär sig eleverna ingenting om 

kvinnliga förebilder inom detta avsnitt. Utifrån dessa tankar vore det intressant att undersöka hur 

lärare använder sig av lärarhandledningar i sin undervisning. 

Elever blir påverkade av information de får från läroböcker (Carlsson & Brömssen, 2011) och det är 

därför viktigt att de förses med korrekt, objektiv och relevant information som representerar alla 

personer och könstillhörigheter för att de inte skall bli begränsade i utformandet av sin identitet. Vi 

anser därför att det är viktigt för barn att få många olika representationsmöjligheter samt chanser att 

känna igen sig i olika personer då det berikar dem. Nämns enbart män ses mannen som norm, 

kvinnan som mindre värd samt säger åt flickor att eftersträva manliga ideal. Det går inte ändra på 

historien, men det går att ändra ur vilket perspektiv vi ska fortsätta berätta den. Vi är övertygade om 

att det genom historien har funnits både modiga kvinnor och fagra män som är värda att nämna i 

läroböcker. Att belysa detta är upp till oss som lärare, de som styr vad som står i läroplanen och de 

som författar och illustrerar de medel som ämnar öka elevernas förståelse för vår värld som den har 

sett ut historiskt men även hur den ser ut idag.  
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Bilaga – Bilder ur grundböckerna 

 

 

Bild A ur Historia: Forntiden av Körner (2000, s. 14-15) 

 

Bild B ur Religion av Willebrand (2003, s. 10-11) 
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Bild C ur Samhällskunskap av Willebrand (2004 s. 44-45) 

 

Bild D ur Samhällskunskap av Willebrand (2004, s. 38) 
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Bild E ur Samhällskunskap av Willebrand (2004, s. 6-7) 

 

Bild F ur Samhällskunskap av Willebrand (2004, s. 8-9) 
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Bild G ur Samhällskunskap av Willebrand (2004, s. 40) 

 

Bild H ur Samhällskunskap av Willebrand (2004, s. 41) 
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Bild I ur SO-boken av Körner & Willebrand (2011, s. 92) 

 

Bild J ur SO-boken av Körner & Willebrand (2011, s. 93) 
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Bild K ur SO-boken av Körner & Willebrand (2011, s. 35) 

 

Bild L ur SO-boken av Körner & Willebrand (2011, s. 14-15) 
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Bild M ur SO-boken av Körner & Willebrand (2011, s. 118-119) 

 

Bild N ur SO-boken av Körner & Willebrand (2011, s. 23) 
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Bild O ur SO-boken av Körner & Willebrand (2011, s. 10) 

 

 

Bild P ur SO-boken av Körner & Willebrand (2011, s. 79) 
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Bild Q ur Samhällskunskap av Willebrand (2004, s. 15) 

 

 


