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”Man föds inte till kvinna, man blir det” 
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Abstract 

 

The purpose of this examination is to examine from a feminist perspective how men and 

women have been represented in five civic textbooks for Swedish Upper Secondary School. 

The examination has a time perspective from the 1970´s until today, during this time Swedish 

Upper Secondary School´s value has all along been equality between men and women. To 

reach the results both quantitative and a qualitative method has been used. The results give 

indications that men´s and women’s representation have been changed over time, in the early 

textbooks women was described as just women and were linked to their bodies while men 

were presented as people with names and careers. In the latest textbook sex and gender where 

no longer discussed but men where over- represented in both text and pictures. This give 

indications that civic textbooks have change the way they wright about men and women. In 

the early textbooks the authors wrote about men and women which gave a clearly picture of 

the differences that was presented, and which readers can question. In the latest textbook the 

authors no longer wrote about sexes but choose more quietly to over- represent men in both 

text and pictures. These civic textbooks showed a transformation over time in the 

representation of men and women, the early ones showed a representation that we could see 

clearly and question, while the newest showed a representation which more silent choose to 

give men more space. All the textbooks that has been examined, in different ways didn´t 

reach the School value of equality between men and women. 
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Inledning 
 

Sverige är det mest jämställda landet i EU, här har politikerna som mål att män och kvinnor 

ska ha samma makt till att forma samhället och sina liv. 1 Den svenska skolan har också som 

mål att arbeta för jämställdhet mellan män och kvinnor. Men hur ser detta ut i verkligenheten? 

Forskning visar att män är betydligt mer förekommande i skolans läroböcker och att kvinnor 

och kvinnors liv inte får samma utrymme. Detta är problematiskt då läromedel har ett stort 

inflytande över undervisningen och är elevers huvudsakliga möte med ett ämne, och även en 

självklar mall för lärare då de följer läroplanerna. Läromedel är också det som formar elever 

och lärares uppfattningar om vad som är viktig kunskap,2 därför blir det lättmotiverat att 

undersöka hur kvinnor och män framställs i läroböcker och det är just vad denna 

undersökning kommer att göra. Denna undersökning har ett tidsperspektiv för att se om det 

skett en förändring från 1970-talet och fram tills idag. För att detta ska vara möjligt under 

tidsramen har undersökningen riktat sig mot gymnasieskolan och det ämne som har till 

uppgift att förklara samhället vi lever i, det vill säga samhällskunskapen. Bara genom att ta en 

snabbtitt på skolans värdegrund ger en indikation på att förändring har skett. Detta är ett 

utdrag från gymnasieskolans värdegrund 1975: ”Skolan bör verka för jämställdhet mellan 

män och kvinnor”.3 Här ges indikationer på att jämställdhet inte är jätteviktigt då skolan 

endast bör verka för den. Detta är ett utdrag från gymnasieskolans värdegrund 2011: 

”jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 

utbildningen ska gestalta och förmedla”.4 Här känns jämställdheten viktigare inom skolans 

väggar, jämställdhet är 2011 något som skolan ska gestalta och förmedla. I denna 

undersökning kommer läroböcker att analyseras utifrån ett feministiskt perspektiv för att se 

om de är jämställda, om kvinnor och män får lika stort utrymme och hur de framställs, om vi 

kan se tecken på isärhållning av könen och mannen som norm genom exempelvis 

heteronormen. Tidsperspektivet ger oss möjligheter att se om förändring har skett men även 

hur det ser ut idag.  

 

                                                
1 Regeringens pressmeddelande, ”Sverige bäst i EU på jämställdhet”. 
2 Ammert, N. (2011). Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik (1. uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur. S 17, 26-27. 
3 Sverige. Skolöverstyrelsen. (1975). Läroplan för gymnasieskolan. 1, Allmän del (2., översedda uppl. ed.). Stockholm: Liber 
Utbildningsförlaget. s 15. 
4  Sverige. Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm. Fritzes. s 5.  
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Syfte och frågeställning 

Syfte 
Syftet är att utifrån ett feministiskt perspektiv undersöka hur kvinnor och män framställts i 

läromedel för samhällsvetenskap från 1970-talet och fram tills idag.  

 

 

Frågeställningar 
Syftets ska besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

• Hur många män respektive kvinnor presenteras i böckerna? 

• Speglas en isärhållning av könen, är den heterosexuella normen tydlig och blir könen 

kopplade till olika saker? 

• Speglas en maktstruktur mellan könen, får män och kvinnor samma utrymme i alla 

kapitel och är mannen som norm tydlig? 

• På vilket sätt skiljer sig läroböckerna åt?
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Tidigare forskning och Politisk bakgrund 

Översikt 
Tidigare forskning har visat att kvinnor får mindre utrymme jämfört med män i många 

områden i samhället, problematiken med detta är att kvinnors villkor och problem osynliggörs 

vilket i sin tur ger en skev bild av verkligheten. Inom både media och politik visar tidigare 

forskning att kvinnor och kvinnors verklighet är påtagligt underrepresenterad och att det finns 

en tydlig skillnad i framställningen av kvinnligt och manligt, kvinnor är oftast kopplade till 

sina privatliv och sina kroppar medan män är kopplade till det offentliga. Inom media är 

majoriteten av de som uttalar sig som experter och talespersoner män, och inom politiken har 

forskning kunnat visa att män får mer utrymme och att deras budskap når ut till allmänheten i 

större utsträckning jämfört med kvinnors. Media och politik är kanske samhällets starkaste 

krafter till påverkan och är samtidigt två områden där könskategoriseringar fortfarande skapas 

och upprätthålls. Inom media och politik reproduceras föreställningar om manligt och 

kvinnligt, män blir förknippade med rationalitet, förnuft, könsneutralitet och kompetens 

medan kvinnor förknippas med kön, kropp, känslor och sexualitet.5 

 

Forskning om kvinnors och mäns olika utrymmen i läromedel är omfattande. Läroböcker har 

ett avgörande inflytande över undervisningen och är ofta utformade efter ämnets läroplaner. 

Det är också i läroböckerna lärare och elever formar sina uppfattningar om vilket innehåll och 

kunskap som är viktig.6 Historieprofessorn Klas Göran Klasson menar att läroböcker kan ses 

som en egen genre, som ett socialt accepterat uttryck för samhället att uppfatta sig självt och 

som något som genomgår förändring över tid och rum.7 Forskning har genomförts på 

läroböcker från förskolan upp till universitetsnivå och även fast gymnasienivån och just 

samhällskunskapsböcker är mest relevant för denna studie är fortfarande resultat från andra 

åldrar intressant, i det syfte att de diskuterar samhällets syn och påverkan av skapandet av 

manligt och kvinnligt vilket kan generaliseras i alla åldrar. Forskningarna som presenteras 

nedan är från olika länder vilket innebär att synen på jämställdhet kan variera, men eftersom 

det är just jämställdhet som undersökts så blir resultaten relevanta. 

 

                                                
5 Freidenvall, Lenita, and Maria Jansson. Politik Och Kritik: En Feministisk Guide till Statsvetenskap. 1. Uppl. ed. Lund: Studentlitteratur, 
2011. s 118-120. 
6 Ammert, N. (2011). Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik (1. uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur. s 26-27. 
7 Karlsson, Klas- Göran. ”Läroboken och makten”(43-57) I Ammert, N. (2011). Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik (1. 
uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur. s 52. 
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Forskning inom läroböcker 
Barnböcker är ett stort område inom forskningen i genusrepresentation i litteratur på grund av 

att de ger en insyn i barnens värld och socialisering. Barnböcker ger även indikationer på vad 

som är rätt och fel, fult och vackert som i slutändan ger barn en bild av samhällets 

förväntningar.8 En amerikansk studie på över 5000 barnböcker publicerade under 101 år i 

USA visar att män är representerade dubbelt så ofta i böckernas titlar och 1.6 gånger så 

många som huvudkaraktärer. Inte i någon bok förekommer kvinnor mer frekvent än män och 

resultatet visar att dessa barnböcker legitimerar och reproducerar ett patriarkalt genussystem.9 

Barn lär sig från tidig ålder från sina föräldrar, lärare och böcker att kategorisera sig själva 

och andra till ett av de två könen och sedan vad som förväntas av de olika könen, vad som 

förväntas med att vara man eller kvinna, pojk eller flicka och hur de själva i sitt kön passar in 

i den sociala strukturen i samhället. Att män är vanligare förekommande ger indikationer på 

att tjejer är mindre viktiga .10 Även svensk forskning visar samma resultat med mer än dubbelt 

så många manliga huvudroller och huvudtitlar i barnböckerna på förskolorna, detta urval görs 

trots att förskolelärare i Sverige måste arbeta normkritiskt.11 

 
 
Studier i Pakistanska läroböcker för grundskolan visade att kvinnor inte nämns i läroböcker 

som forskare, ingenjörer eller matematiker vilket ger budskapet att detta yrkesområde tillhör 

männen, detta bekräftas när lärarna frågar eleverna om deras framtidsyrken och en markant 

skillnad infinner sig, tjejerna är låsta vid vissa professioner medan killarna visar ett bredare 

spann på förslag. Forskaren menar att det genusskapande som råder i Pakistan i dag är vad 

som förklarar att kvinnor inte är vanligt förekommande i vissa yrken, exempelvis inom 

forskning och matematik.12  

 

Ann Sofie Ohlander har på statligt uppdrag av DEJA, delegationen för jämställdhet i skolan, 

utfört två utredningar inom området läromedel för samhällskunskap och historia. Forskningen 

gick ut på att undersöka om det finns en skillnad på hur kvinnor och män framställs, dels hur 

de presenteras men också i antalet. Hon kom fram till att män förekommer betydligt oftare än 

kvinnor, de är kraftigt överrepresenterade i alla läromedel och framförallt läromedel som 

                                                
8 Mccabe, Janice, Emily Fairchild, Liz Grauerholz, Bernice A. Pescosolido, and Daniel Tope. "GENDER IN TWENTIETH-CENTURY 
CHILDREN'S BOOKS: Patterns of Disparity in Titles and Central Characters." Gender and Society 25, no. 2 (2011): 197-226. s 197,199 
9 Mccabe, Janice, Emily Fairchild, Liz Grauerholz, Bernice A. Pescosolido, and Daniel Tope. "GENDER IN TWENTIETH-CENTURY 
CHILDREN'S BOOKS: Patterns of Disparity in Titles and Central Characters." Gender and Society 25, no. 2 (2011): 197-226. s 197,198, 
10 Mccabe, Janice, Emily Fairchild, Liz Grauerholz, Bernice A. Pescosolido, and Daniel Tope. "GENDER IN TWENTIETH-CENTURY 
CHILDREN'S BOOKS: Patterns of Disparity in Titles and Central Characters." Gender and Society 25, no. 2 (2011): 197-226. s 199,218 
11 Lynch, L. (2016). Where Are All the Pippis?: The Under-representation of Female Main and Title Characters in Children’s Literature in 
the Swedish Preschool. Sex Roles,75(9), 422-433. s 428. 
12Agha, Syed, and Mirani. "Exploring the Representation of Gender and Identity: Patriarchal and Citizenship Perspectives from the Primary 
Level Sindhi Textbooks in Pakistan." Women's Studies International Forum 66 (2018): 17-24. s 22. 
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riktar sig till gymnasieskolan. I Samhällskunskapsböckerna problematiseras iallafall 

jämställdhet13 medan kvinnor i historieböckerna lyser starkt med sin frånvaro.14 En annan 

forskning gjord av Britt-Marie Berge syftar till att undersöka jämställdhet mellan kvinnor och 

män i gymnasieböcker i Sverige. Berge hade ett urval på 26 böcker och kom fram till att de 

flesta var könsneutrala, att de använder sig av ord som alla kan identifiera sig med, men att 

män var överrepresenterade då det förekom konkreta exempel på människor och att texterna 

var med få undantag heteronormativ. Berge hittade även inslag då kvinnor och flickor 

skuldbeläggs för olika samhällsproblem och andra fall där deras liv och arbete ifrågasätts, 

nedvärderas och förlöjligas. Däremot menar hon att det finns många av de analyserade 

böckerna som ger bra förutsättningar för kritiska reflektioner gällande kön och genus i de 

olika skolämnena, hon ser dock en problematik för de elever som enbart skumläser eller 

enbart fokuserar på rubriker då dessa kan få fel uppfattning om kön och jämställdhet.15 Berge 

tycker också att ett av problemen är att jämställdhet och kön oftast förekommer i endast ett 

avsnitt, vilket ger en risk för att det bearbetas endast en gång och sedan glöms bort, det blir 

upp till läraren att diskutera detta kontinuerligt. Däremot underlättar könsneutrala texter för 

alla att kunna identifiera sig i vad som står skrivet i läroböckerna.16 

 

Politisk Bakgrund 
Under tidsperioden från 1970 och fram tills idag har viktiga politiska reformer utformats i 

Sverige, vilka alla borde ha påverkat hur innehållet i läroböcker behandlar jämställdhet 

mellan kvinnor och män. På 70-talet infördes reformer som utvecklats och lever kvar idag. En 

av dem är införandet av särbeskattning, vilket innebär att en gift kvinna nu blir ekonomiskt 

självständig som individ. Innan har gifta kvinnors lön hamnat på toppen av deras mäns och 

därför blivit den del som beskattas, vilket gjorde att kvinnan hamnade i en beroendeställning 

gentemot mannen. Föräldraförsäkringen tillkom även på 70-talet, denna ändrades senast 2015 

vilket gjorde att det nu är 90 dagar som reserveras för vardera förälder till föräldraledighet. 

Både jämställdhetslagen och jämställdhetsmyndigheten är andra exempel på viktiga reformer 

som utvecklats under dessa år, senaste ändringen är en ny jämställdhetsmyndighet som ska 

träda ikraft 2018.17  

                                                
13 Ohlander, A. (2010). Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap: En granskning på uppdrag av Delegationen för 
jämställdhet i skolan (Rapport från Delegationen för jämställdhet i skolan; 2). Stockholm: Fritze.s 77. 
14 Ohlander, A. (2010). Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia: En granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i 
skolan (Rapport från Delegationen för jämställdhet i skolan; 1). Stockholm: Fritze. s 67. 
15 Berge, Britt- Marie. ”Jämställdhet och kön”(157- 174) I Ammert, N. (2011). Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik (1. 
uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur. s 171- 174. 
16 Berge, Britt- Marie. ”Jämställdhet och kön”(157- 174) I Ammert, N. (2011). Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik (1. 
uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur. s 165. 
17 Kvinnsam. Viktiga årtal. 2014- 2017. http://www.jamstall.nu/fakta/viktiga-artal/.Hämtad; 2018-05-09.  
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Sammanfattning 
Forskning visar att män får större utrymme än kvinnor i läroböcker. Detta är problematiskt då 

hälften av befolkningen, det vill säga kvinnor, får det svårt att identifiera sig med 

läroböckernas texter. Att män är vanligare kan ge indikationer på att kvinnor inte är lika 

viktiga, och kan även sätta män och kvinnor i olika fack för vad som är lämpligt att 

exempelvis utbilda sig till eller att sysselsätta sig med på fritiden. Reformer för jämställdhet 

som utfärdats genom åren borde ha påverkat innehållet i läroböckerna.  

 

Detta arbete kommer inte vara lika generaliserbart som Berge och Ohlanders då omfattningen 

av böcker inte är lika stor. Däremot kommer den att kunna ge ett tidsperspektiv, indikatorer 

på om läroböckerna förändrats och blivit mer jämställda från 1970-talet och fram tills idag.  
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Teori 

Teoretisk bakgrund 
Uppsatsen tar avstamp i feministisk teori och framförallt i Judith Butler och Yvonne 

Hirdmans teorier. Anledningen till att det är just dessa två är för att de är framstående inom 

ämnet men också för att deras teorier ger bra verktyg till att kunna undersöka jämställdhet. 

Deras teorier om en heterosexuell matris respektive genuskontraktet försöker båda förklara 

existensen av manligt och kvinnligt, hur vi gemensamt i samhället konstruerar, reproducerar 

och kodar manligt och kvinnligt och därmed gör en skillnad på könen. Feministisk teori har 

många förgreningar men en gemensam nämnare är uppmärksammandet av kvinnors 

underordnande position i samhället och en könslig diskriminering.18 Feministisk teori har fötts 

fram genom socialkonstruktivismen, denna är den ursprungliga teorin som försöker förklara 

hur vi människor tillsammans i vårt sociala samspel konstruerar olika sociala fenomen. En 

viktig utgångspunkt i teorin är att ha en kritisk inställning till självklara fakta. Ett exempel på 

något som kan ses som självklar fakta är manlighet. Manlighet är något som vi människor i 

vår socialisering skapar, det finns ingen inneboende manlighet. Däremot ger skapandet och 

konstruerandet av manlighet verkliga sociala konsekvenser eftersom det ger oss sätt att tänka, 

handla och kategorisera.19 Många feministiska texter separerar det biologiska och det sociala 

genom att tala om kön och genus, kön som de biologiska skillnaderna och genus som det 

socialt och kulturellt konstruerande skillnaderna, detta har genom tiderna fungerat som ett 

viktigt analysverktyg i feministiskt texter.20 Isärhållningen och skapandet av olikheter mellan 

könen är en central utgångspunkt i detta arbete.  

 

Judith Butler & den heterosexuella matrisen 
Judith Butler är amerikansk professor i retorik och litteraturvetenskap och har sedan 1990 

talet varit en av den mest uppmärksammade könsteoretikern i USA, med betydande spridning 

internationellt.21 Butler skriver om performativitet, ett språkligt görande av upprepningar av 

normer som ger förväntningar på könet, förväntningar som grundar sig i heterosexualiteten.22 

                                                
18 Freedman, J., & Lindeqvist, K. (2003). Feminism: En introduktion (1. uppl. ed.). Malmö: Liber. s 7. 
19 Lindgren, S. (2015). Sociologi 2.0 : Samhällsteori och samtidskultur (2. uppl. ed.). Lund: Gleerups Utbildning. s 118-119. 
20 Freedman, J., & Lindeqvist, K. (2003). Feminism: En introduktion (1. uppl. ed.). Malmö: Liber. s 27. 
21 Butler, J., & Almqvist, S. (2007). Genustrubbel: Feminism och identitetens subversion. Göteborg: Daidalos. s 7. 
22 Butler, J. (1993). Bodies that matter : On the discursive limits of "sex". New York: Routledge. s 12-13. 
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Hon menar att könet är den biologiska och analytiska egenskapen hos människan, 

man/kvinna, och att genus är den kulturella tolkningen av könet och den mekanism som gör 

den biologiska kroppen till ett passivt medium, där föreställningar om maskulint och feminint 

ristas in och blir till något naturligt. Problematiken enligt Butler är att kön alltid kategoriseras 

man eller kvinna och att den kulturella tolkningen definierar dessa olika, kvinnor definieras 

utifrån deras kroppar medan män definieras med egenskapen att vara människa.23 Genus är 

skapandet av en isärhållning och det som förser könen med särskiljande uppsättningar som 

skapar en hierarkisk ordning, och en självklarhet för sexuell och romantisk dragning till 

varandra.24 Det är just detta Butlers begrepp heterosexuella matrisen förklarar, hur vi skapar 

ett stabilt kön med ett stabilt genus för att begripliggöra våra kroppar. Vi skapar kvinnligt och 

manligt som sedan definieras som varandras motsatser, i det skapas även en hierarki där 

mannen står över kvinnan och detta ges näring genom heterosexualiteten.25 

 

Yvonne Hirdman & genussystemet 
Yvonne Hirdman är en svensk historiker som lanserat begreppet genussystemet och 

tvåkönsmodellen. Med tvåkönsmodellen förklarar hon hur kvinnligt och manligt 

genusskapande blir ett skapande av isärhållnig av könen, hur könen blir till varandras 

motsatser som hundar och katter och där en maktstruktur skapas där män blir normen medan 

kvinnor blir ”det andra”.26 Den manliga normen och skapandet av en kvinnlig underlägsenhet 

exemplifierar Hirdman återkommande i sina böcker. Ett av hennes exempel är det kvinnliga 

lönearbetandet i efterkrigstiden, då kvinnor som arbetade med samma arbete som männen 

gavs lägre löner legitimerades med att kvinnor hade ett klenare tekniskt sinne än männen, och 

att deras kroppar en gång i månaden försvagade dem.27 Ett annat exempel som karaktäriserar 

relationen mellan kvinna och man enligt Hirdman är i äktenskapets urtext – ”tager du denna 

kvinna att sörja för i nöd och lust? Tager du denna man att lyda och älska i nöd och lust?” En 

tydlig skillnad finns i kvinnor och mäns livsuppgifter gentemot varandra, kvinnan ska lyda 

och älska medan mannen ska försörja.28 Hirdman försöker med begreppet Genussystemet ge 

en förklaring för ordningsstrukturen av kön som i sin tur blir en grundläggande ordning för 

andra sociala, ekonomiska och politiska ordningar. Genussystemet har två principer där det 

                                                
23 Butler, J., & Almqvist, S. (2007). Genustrubbel: Feminism och identitetens subversion. Göteborg: Daidalos. s 57-59. 
24 Butler, J., Lindeqvist, K., & Rosenberg, T. (2006). Genus ogjort: Kropp, begär och möjlig existens. Stockholm: Norstedts akademiska 
förlag. s 64. 
25 Butler, J., & Almqvist, S. (2007). Genustrubbel: Feminism och identitetens subversion. Göteborg: Daidalos. s 235-236, not 6. 
26 Hirdman, Y. (2001). Genus: Om det stabilas föränderliga former (1. uppl. ed.). Malmö: Liber. s 36. 
27 Hirdman, Y. (2007). Gösta och genusordningen: Feministiska betraktelser. Stockholm: Ordfront. s 104-105. 
28 Hirdman, Y. (2001). Genus: Om det stabilas föränderliga former (1. uppl. ed.). Malmö: Liber. s 36. s 85. 
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ena är isärhållningen i och med skapandet av kvinnligt och manligt och det andra som är 

mannen som norm, att det är män som är människor och det normala. Uppdelningen och 

isärhållningen av manligt och kvinnligt blir både maktskapande och meningsskapande och det 

är även här den manliga normen legitimeras enligt Hirdman.29 Hirdman skriver även om ett 

fenomen hon kallar genuskontraktet, med detta menas att det i alla samhällen och genom alla 

tider funnits ett sorts kontrakt mellan könen. Detta kontrakt visar sig i väldigt konkreta 

föreställningar på tre olika nivåer i samhället, föreställningar om hur kvinnor och män ska 

olikt bete sig, klä sig, välja arbete etc. Genuskontraktets första nivå är den kulturella 

överlagringen där de konkreta föreställningarna om hur män och kvinnor bör agera och 

interagera har blivit nedärvt från äldre generationer, här finns det sällan förklaringar till 

beteenden utan saker och ting fungerar som det gör för att det alltid gjort så. Den andra nivån 

är den sociala integrationen där bilden av att män och kvinnor är olika bekräftas genom att de 

får olika arbetsuppgifter som regleras av olika institutioner. Den tredje nivån är själva 

socialiseringen och det är här bilden av hur män och kvinnor ska bete sig lärs ut, vi handlar 

därefter och straffar de som handlar annorlunda.30 

 

Teorins koppling till denna undersökning 
Isärhållningen och dess skapande av olikheter mellan könen kommer vara en central 

utgångspunkt i detta arbete tillsammans med gymnasieskolans jämställdhetsideal mellan 

könen. Hirdman och Butlers teorier kommer fungera som utgångspunkter för hur materialet 

ska analyseras, för att kunna se om läroböckerna gör skillnad på män och kvinnor, om det 

finns underliggande normer som gör att kvinnor och män framställs olika och är 

förekommande i olika kapitel eller inte förekommande alls. De ger verktyg att med hjälp av 

den heterosexuella normen och dess inneboende hierarki och isärhållande kunna förklara 

varför kvinnor och män framställs olika, och kunna hitta det i texten. Fortsättningsvis kommer 

jag använda ordet kön då jag skriver om det biologiska könet och genus då jag skriver om det 

socialt skapande kvinnliga eller manliga.  

                                                
29 Hirdman, Y. (2007). Gösta och genusordningen: Feministiska betraktelser. Stockholm: Ordfront. s 212-215. 
30 Hirdman, Y. (2007). Gösta och genusordningen: Feministiska betraktelser. Stockholm: Ordfront. s 216-217. 
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Metod 
Denna undersökning är en läroboksanalys och metoden som används är innehållsanalys vilket 

kommer att ge både ett kvalitativt och kvantitativt angreppsätt. Kvantitativ forskning har 

siffror som analysenhet och ser numerisk data som objektivt, något som existerar utan 

forskarens inflytande vilket ger validitet och tillförlitlighet. Kvalitativ forskning har istället 

ord eller bilder som analysenheter och är ofta ute efter att se saker i deras kontext och där 

forskaren och dess utgångspunkt och erfarenheter har en viktig roll.31 Enligt filosofie doktorn 

Niklas Ammert finns tre olika perspektiv att analysera läroböcker; processuellt perspektiv, 

som är den mer övergripande, strukturellt perspektiv och funktionellt perspektiv. I det 

processuella perspektivet analyseras läroböcker som en sorts process, som en återspegling av 

samhällsprocessen vid tidpunkten för då boken skapades. I det strukturella perspektivet 

analyseras samhällsstrukturen vid bokens skapande, vilket politiskt klimat, lagar, 

styrdokument och övriga institutioner som kan ha påverkat bokens innehåll. I det funktionella 

perspektivet analyseras läroböcker som en del av den socialiseringsprocess där människor 

skapar synen på sig själva och samhället, vad läroböckerna förmedlar.32 Utifrån Ammerts 

analysramar är detta arbete en läroboksanalys med ett funktionellt perspektiv. 

 

Innehållsanalys 
Både text och bild i läroböckerna är analyserade efter en metod som heter innehållsanalys. 

Innehållsanalys möjliggör att avslöja dolda och kanske oavsiktliga budskap och sidor som 

kommuniceras genom text och bild. En innehållsanalys har följande sex steg: 

1. Text eller bild ut väljs ut.  

2. Texten bryts ned i mindre enheter. I denna undersökning, ord som syftar till män eller 

kvinnor. 

3. Kategorier utarbetas för att kunna analysera data. Kategorierna för denna 

undersökning är kön, man eller kvinna. 

4. Enheterna (orden) kodas in i kategorierna (man eller kvinna). 

5.  Förekomsten av enheterna (orden) räknas. 

6.   Analysering av förekomsten av enheterna (ord) och deras förhållande till andra 

enheter (ord).33  

                                                
31 Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (3., rev. Och uppdaterade 
uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur. s 344-345 
32 Ammert, Niklas. ”Om läroböcker och studiet om dem”(25- 41) I Ammert, N. (2011). Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och 
praktik (1. uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur. s 26- 27. 
33 Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (3., rev. Och uppdaterade 
uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur. s 392-393 
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Kategorier och kodningar har tagits fram med hjälp av Butler och Hirdmans teorier och störst 

fokus har legat på om texterna reproducerar en isärhållning av könen och heterosexualitet som 

norm. Detta är enligt Butler och Hirdman grundbulten som skapar en maktstruktur med en 

hierarkisk ordning, där män blir normen och definierade med att vara människor, medan 

kvinnan är den underlägsna och definieras med känslor och sina kroppar. Männen är 

människan och kvinnor något annat. Innehållsanalys har svårt att hantera texters 

underförstådda meningar och sätta orden i dess kontext, att något inte uttalas kan antingen 

vara ett tecken på att det inte är viktigt eller att det just tillhör det självklara, mannen som 

norm kan exempelvis visa sig genom att kvinnor inte får något utrymme. Kodschemat gör 

även att det osynliga inte får tala därför krävs även en mer sofistikerad analys.34 Därför består 

denna undersökning av två innehållsanalyser, en kvantitativ innehållsanalys som fokuserar på 

att räkna förekomster av ord samt att kategorisera in dem i kön, och en kvalitativ 

innehållsanalys som är mer analyserande. Den kvantitativa innehållsanalysen får som sagt ett 

starkt fokus på att mätning och den producerar kvantitativa mått trots att det används 

tillsammans med kvalitativ data vilket gör att metoden kan betraktas ganska positivistiskt i 

tillvägagångssättet.35 Den kvalitativa innehållsanalysens syfte är istället att sätta orden i 

kontext och blir därmed mer analyserande och inte positivistisk, den visar sig i 

innehållsanalysens sjätte steg och går ut på att analysera orden och deras förhållande till andra 

ord och i vilka sammanhang de förekommer. Detta görs med hjälp av Hirdman och Butlers 

teoretiska mallar och genom att se om kodningarna lämnar ett mönster. Koderna blir redskap 

för att kunna se om kvinnor och män hålls isär genom att framställas och presenteras på olika 

sätt eller om de bara förekommer i vissa kapitel, men även för att kunna hitta tecken på 

mannen som norm. Kodningen i kön kommer ge oss ett mönster över var och hur könen 

framställs i läroböckerna och om normer reproduceras, och det är just vad Butlers 

performativitet handlar om, ett språkligt görande av upprepningar av normer. Genom att ha 

dessa angreppsätt kommer undersökningen kunna ge indikationer på om läroböckerna 

reproducerar den mannen som norm, den heterosexuella normen och ett isärhållande av 

könen, som i sig reproducerar en makthierarki mellan män och kvinnor. Undersökningen 

kommer även kunna ge indikationer om detta förändrats över tid. 

 

                                                
34 Bergström, G., & Boréus, K. (2012). Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (3., [utök.] uppl. 
ed.). Lund: Studentlitteratur. s 81. 
35 Bergström, G., & Boréus, K. (2012). Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (3., [utök.] uppl. 
ed.). Lund: Studentlitteratur. s 391. 
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Innehållsanalys av text 
Texterna i läroböckerna har blivit kodad efter Lena Lind Palickis mall för könsmarkering: 

• Pronomen i tredje person, 

•  Adjektiven kvinnligt/ manligt med synonymer,  

• Substantiven kvinna/ man med synonymer,  

• Sammansättningar med kvinno- och man som förled, exempelvis kvinnoarbete 

• Personnamn och yrkes- och släktbeteckningar exempelvis Per, Elisabet, mormor och 

bror. 36 

 

Den kvantitativa innehållsanalysen avkodar läroböckerna efter dessa ord och kategoriserar 

dem efter kön. Den kvalitativa innehållsanalysen kommer med hjälp av detta analysera mer 

sofistikerat efter var någonstans i boken orden förekommit och hur de använts, för att kunna 

se om mannen som norm, heteronormen eller ett isärhållande av könen existerat i texterna. 

Detta är det mest intressanta då orden sätts i ett sammanhang och i en kontext. Orden i sig 

visar enbart om ord som syftar till något av könen är dominerat förekommande. Statistiska 

centralbyråns mål för jämställdhet innebär en representation på mellan 40- och 60 %. Om 

antalet överskrider 60 % innebär det att läroböckerna inte är jämställda och att ett av könen är 

dominerat förekommande.37  

 

Innehållsanalys av bild 
En djup analysering av bilderna i läroböckerna finns det inte utrymme för i denna 

undersökning. Den kvantitativa innehållsanalysen har kodat bilderna efter kön och kommer 

kunna berätta om något av könen är dominerat förekommande med hjälp av statistiska 

centralbyråns mål. Den kvalitativa innehållsanalysen kommer använda dessa kodningar samt 

under- och överrubriker som redskap för att kunna se i vilka sammanhang och i vilken 

kontext män och kvinnor framställs på bild. Även här har de teoretiska begreppen mannen 

som norm, heteronormen och en isärhållning av könen använts för att analysera materialet.  

 

 

 

                                                
36 Palicki, Lena Lind. (2005). Hur man än vänder sig har man rumpan bak: Om hur man konstruerar kön i en progressiv lärobok. Språk Och 
Stil: Tidskrift För Svensk Språkforskning, 15, 161-92. s 173-175. 
37 Sverige. Statistiska centralbyrån. (2016). På tal om kvinnor och män: Lathund om jämställdhet. 2016 (Sveriges officiella statistik). Örebro: 
Statistiska centralbyrån. s 30. 
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Bilderna har kodats efter: 

• Föreställande enbart kvinnor 

• Föreställande enbart män 

• Föreställande båda könen  

 

Bilder föreställande båda könen finns med för att få en mer helhetstäckande bild över hur 

läroböckerna väljer att disponera bilder. Det är framförallt bilder föreställande enbart kvinnor 

eller män som kommer analyseras för att kunna se tecken på isärhållning av könen och 

förekommande normer. Vid tillfällen då det inte gått att med självklarhet kunna avgöra om 

bilder föreställt en man eller kvinna har dessa inte räknats med. Det finns få exempel på detta 

men ett bortfall på 1–3 bilder i varje bok förekommer. Bilder som inte föreställer människor 

är helt borträknade.  

 

Metoddiskussion 
Enbart kodningen med den kvantitativa innehållsanalysen syftar till att ge svar på den första 

frågeställningen, den ensam berättar hur vanligt förekommande vissa ord är och därmed hur 

mycket som skrivs om kvinnor respektive män. Den kvalitativa innehållsanalysen sätter orden 

i kontext och syftar till att besvara frågeställning två, tre och fyra. Den kvantitativa 

innehållsanalysen ger en tydlig metod då materialet kodas, detta ger validitet och reliabilitet 

eftersom någon annan kan följa samma koder och nå samma resultat.38 Den kvalitativa 

innehållsanalysen innebär en större tolkningsprocess och bidrar till att vi kommer närmare 

innehållet och kan sätta orden i kontext, men blir därmed subjektiv. I kvalitativ forskning 

används ofta andra begrepp än validitet och reliabilitet. Istället för reliabilitet diskuteras 

pålitligheten i undersökningen. Pålitlighet fungerar som ett substitut till möjligheten att kunna 

upprepa undersökningen, detta genom att kunna se om den återspeglar procedurer och beslut 

som andra forskare kan se. Istället för att diskutera validitet brukar trovärdighet diskuteras. 

Den kvalitativa delen har använt sig av de kvantitativa kodningarna som redskap för att kunna 

göra en djupare analysering över vilka ord som används och i vilka sammanhang. Exempelvis 

kan vi se om kvinnor presenteras som enbart kvinnor och att alla dessa räknade endast 

förekommer i två kapitel, medan män presenteras med namn och att dessa räknade har varit 

utspridda i hela läroboken. Butler och Hirdmans teorier har även gett fasta verktyg för att 

                                                
38 Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (3., rev. Och uppdaterade 
uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur. s 392-393 
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kunna leta efter specifika saker i texterna som gjort det möjligt att kunna exemplifiera 

exempelvis mannen som norm och ett isärhållande av könen. Detta gör att den kvalitativa 

delen följt en teoretisk mall samt byggt vidare på en kvantitativ kodning vilket gör det både 

trovärdigt att det som ska undersökas undersöks, samt att den blir pålitlig då den återspeglar 

procedurer och beslut då alla läroböcker blivit behandlade på samma sätt. Detta i sin tur bidrar 

till att andra kan se om rimliga beslut har tagits.39  

 

Generaliserbarhet är relevant att diskutera eftersom det bara är fem böcker som undersöks. 

Det finns alternativa sätt att angripa generaliserbarhet inom kvalitativ forskning. 

Generaliserbarhet grundar sig i att statistiskt kunna fastställa att en viss del av data ska kunna 

återfinnas någon annanstans. Ett alternativt angreppssätt är ”överförbarhet” där forskaren 

istället frågar sig i vilken mån informationen kan tillämpas på andra jämförbara fall, i vilken 

utsträckning skulle fynden kunna överföras till andra fall?40  I denna studie är det inte helt 

orimligt att tänka sig att informationen som hittas skulle kunna överföras till andra läroböcker 

från samma tid då läroböckers innehåll oftast speglar läroplaner, men också för att de varit 

statligt granskade fram till 1990- talet och därefter granskade av lärare med samma mål.41 Allt 

detta kan bidra till att läroböckerna liknar varandra innehållsmässigt och det i sin tur bidrar till 

att en överförbarhet i denna studie inte är omöjlig. Målet är att kunna ge en indikation på hur 

jämställdheten i läroböckerna har utvecklats. 

                                                
39 Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (Upplaga 2:4). Lund: 
Studentlitteratur. s 380-381. 
40 Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (Upplaga 2:4). Lund: 
Studentlitteratur. s 382. 
41 Johnsson Harrie, ”Staten och läromedlen. En studie av den Svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938-1991”. 
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Material & Urval 

Material 
Materialet som analyserats består av fem läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet från 

1970-talet till 2010-talet, en bok för varje årtionde. Anledningen till att det är just från 1970-

talet är på grund av att det var eran för den andra vågens feminister, vilka bland annat 

problematiserade kvinnans roll och menade att det privata också är politiskt. Några år senare 

blev även genus ett välanvänt begrepp i det svenska samhället och det är intressant att se om 

läroböckerna snabbt tog efter detta eller om det är en lång process. 42  

 

Böcker som analyserats: 

 

• Bok 1: Samhällskunskap del 1. Hans Abrahamson & Clarence Nilsson. 1974. 

• Bok 2: Samhälle i utveckling. Hans Abrahamson, Gösta Haapaniemi & Clarence 

Nilsson. 1984. 

• Bok 3: Samhällskunskap för två- och treåriga linjer. Magnus Hermansson & Leif 

Jarlén. 1990. 

• Bok 4: Zigma Samhällskunskap kurserna A+B+C. Bengt- Arne Bengtsson. 2000. 

• Bok 5: Zigma Samhällskunskap kurserna 1+2+3. Bengt- Arne Bengtsson. 2017. 

 

Urval 
Avsikten är att analysera läroböcker som är vidd spridna och som många elever tagit del av. 

Men det är problematiskt att ta reda på dessa fakta då det inte finns statistik över hur många 

upplagor som sålts och bokförlag inte heller är villig att ge ut dessa siffror, därför har ett 

subjektivt urval gjorts grundat på andra kriterier. Böckerna har handplockats efter relevans 

och för att det är troligt att just dessa har använts av många gymnasieelever, och försöker 

därigenom att efterlikna ett representativt urval.43 Kriterierna är att böckerna ska vara släppta 

av ett stort välkänt förlag som har kapacitet att nå ut till många skolor och elever, det ska även 

vara ett basläromedel vilket också bidrar till att fler elever kan ha tagit del av dessa. Därför 

                                                
42 Freedman, J., & Lindeqvist, K. (2003). Feminism: En introduktion (1. uppl. ed.). Malmö: Liber. s 27, 45-46. 
43 Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (3., rev. Och uppdaterade 
uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur. s 75. 



 16 

blir kriteriet att böckerna ska vara utgivna av Sveriges största läromedelsförlag Liber som 

varit framstående i branschen sedan 1800-talet. Antal upplagor ger även en indikation på 

bokens popularitet, men kan i samhällskunskapsämnet även vara en indikation på att något 

viktigt hänt som måste tillföras för att boken inte ska kännas inaktuell. Det finns dock ingen 

säkerhet till att dessa böcker varit de mest använda bara på grund av att Liber varit förläggare. 

Men urvalet för denna undersökning kan heller inte ge en helhetsbild över vad alla skolböcker 

kan ha förmedlat utan snarare ge en indikation på det, vilket inte är omöjligt då läroböcker 

ofta följer samma mallar och speglar läroplanerna. Fram till 1991 var alla läromedel dessutom 

statligt granskade och borde därför vara enig med skolans mål för jämställdhet. 44   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
44 Johnsson Harrie, ”Staten och läromedlen. En studie av den Svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938-1991”. 
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Resultat 
 

Här nedan kommer resultaten visas i en tidslinje där både kvalitativ och kvantitativa resultat 

redovisas bok för bok. Detta för att läsaren själv ska kunna få en snabb överblick över 

eventuella förändringar eller skillnader.  

 

Bok 1: Samhällskunskap Del 1, 1974. 

Textanalys 

Kodning Antal 

män 

Antal 

Kvinnor 

Totalt 

Pronomen i tredje person 31 7 38 

Adjektiven kvinnligt/ manligt med synonymer 3 2 5 

Substantiven kvinna/ man med synonymer 66 142 208 

Sammansättningar med kvinno- och man som förled 0 21 21 

Personnamn och yrkes- och släktbeteckningar 23 19 42 

Totalt 123 191 314 

Totalt % 39% 61% 100 % 

Tabell 1. Bok 1, Kvinnlig och manlig representation i texterna 

 

Tabell 1 visar att ord som syftar till kvinnor är dominerat förekommande i denna lärobok, 

men den kvalitativa analysen visar att orden bara förekommer i vissa kapitel. Ord som syftar 

till kvinnor förekommer till största delen i kapitlet om familjen och i kapitlet om 

arbetsmarknaden, där kvinnor fått ett delkapitel som handlar just om kvinnorna på 

arbetsmarknaden. Kvinnor nämns mest som just kvinnor eller som sin roll i hemmet som 

hustru, mor etc. medan män nämns med namn och som ”han” i större utsträckning, och 

förekommer i de flesta kapitel i någon form. Även fast läroboken är objektivt skriven finns 

indikationer på att mannen är norm dels genom den heterosexuella normen som är en 

självklarhet, även fast könsroller är väl problematiserat så är fortsatt den svenska kärnfamiljen 

bestående av en man och kvinna som lever i ekonomiskt, känslomässig och sexuell 
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gemenskap, samt deras barn.45 Men också genom att mänskliga exempel återkommande är en 

han, i kapitel 2 som handlar om arbetsmarknaden skrivs exempelvis följande: ”Förhållandena 

på arbetsmarknaden har samband med hela nationens ekonomiska läge. Och framförallt för 

den enskilde: för hans trivsel, hans inkomst, hans trygghet”46. I samma kapitel skriver 

författarna följande om arbetsmarknadens utveckling: ”men trots detta är det alltså svårt att 

beräkna situationen om 10 år. När det gäller arbetsmarknaden utseende beror mycket på t.ex. 

vilken roll kvinnorna då kommer att spela”47. Mannen är den enskilde, kvinnan den som 

kanske har en roll att spela på arbetsmarknaden. I kapitel 6 som handlar om det politiska livet 

är även mannen som norm synlig, här är det återigen mannen som är individen: ”diktaturen 

innebär osäkerhet för individen. Han kan hastigt förflyttas, avsättas eller likvideras”48. Även 

när tunga poster inom politiken presenteras är det tydligt att det är män som intar dessa 

positioner. Den svenska statsminister och finansminister samt Tysklands rikskansler målas 

alla upp som poster för män genom att använda sig av meningar såsom: ”prägla hans 

arbete…”, ”följa honom…”, ”måste han uppträda…”, ”han ensam ansvarar inför…”49. 

Även den Amerikanska presidentposten är manlig då den förklaras med meningar såsom: 

”han är samtidigt såväl statschef som regeringschef”, ”hans befogenheter är också 

anmärkningsvärda”, ”han har ställningen som högsta chef över den amerikanska 

stormaktens civila förvaltning och militära styrkor”, ”han har betydande inflytande över 

utnämningar och utrikespolitik”50. 

 

Även fast jämställdhet är väldigt problematiserat i kapitlet om arbetsmarknaden så finns 

tecken på isärhållning av könen genom att användandet av ord som: kvinnoyrken, kvinnliga 

områden, kvinnliga arbetsmarknaden etc. Förklaring för uppdelningen av män och kvinnor på 

arbetsmarknaden förklaras även normaliserande och framställer kvinnorna som ”de andra”, 

exempel från texten: ”En annan bidragande orsak till att procenten förvärvsarbetande 

kvinnor varit låg är med all säkerhet den bristande yrkesutbildningen. Också där har 

rollförväntningarna spelat in. Kvinnorna har betraktat äktenskapet som något av ett slutmål 

                                                
45 Abrahamsson, H., & Nilsson, C. (1974). Samhällskunskap: Gymnasieskolans 2-åriga linjer. [Åk. 1]. D. 1, [Sociala och ekonomiska linjer 
samt yrkesutbildande linjer] (2. uppl. ed.). Stockholm: Utbildningsförlaget Liber AB. s 149. 
46 Abrahamsson, H., & Nilsson, C. (1974). Samhällskunskap: Gymnasieskolans 2-åriga linjer. [Åk. 1]. D. 1, [Sociala och ekonomiska linjer 
samt yrkesutbildande linjer] (2. uppl. ed.). Stockholm: Utbildningsförlaget Liber AB. s 66. 
47 Abrahamsson, H., & Nilsson, C. (1974). Samhällskunskap: Gymnasieskolans 2-åriga linjer. [Åk. 1]. D. 1, [Sociala och ekonomiska linjer 
samt yrkesutbildande linjer] (2. uppl. ed.). Stockholm: Utbildningsförlaget Liber AB. s 71. 
48 Abrahamsson, H., & Nilsson, C. (1974). Samhällskunskap: Gymnasieskolans 2-åriga linjer. [Åk. 1]. D. 1, [Sociala och ekonomiska linjer 
samt yrkesutbildande linjer] (2. uppl. ed.). Stockholm: Utbildningsförlaget Liber AB. s 210. 
49 Abrahamsson, H., & Nilsson, C. (1974). Samhällskunskap: Gymnasieskolans 2-åriga linjer. [Åk. 1]. D. 1, [Sociala och ekonomiska linjer 
samt yrkesutbildande linjer] (2. uppl. ed.). Stockholm: Utbildningsförlaget Liber AB. s 238-239, 242. 
50 Abrahamsson, H., & Nilsson, C. (1974). Samhällskunskap: Gymnasieskolans 2-åriga linjer. [Åk. 1]. D. 1, [Sociala och ekonomiska linjer 
samt yrkesutbildande linjer] (2. uppl. ed.). Stockholm: Utbildningsförlaget Liber AB. s 230. 
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och alltså inte förberett sig för yrkeskarriär”51. Ett annat exempel: ”Att få kvinnor 

förvärvsarbetat beror på att den gifta kvinnan traditionellt har varit inriktad på familjerollen 

medan mannen mer självklart ägnat sig åt yrket”52. 

 

 

Bildanalys 

Kodning Antal Antal i % 

Bilder föreställande enbart män 35 36 % 

Bilder föreställande enbart kvinnor 13 13 % 

Bilder föreställande båda kön  50 51 % 

Totalt  98 100 % 

Tabell 2. Bok 1, Kvinnlig och manlig representation i Bilder 

 

Tabell 2 visar att bilder föreställande enbart kvinnor förekommer i mindre skala jämfört med 

bilder föreställande enbart män. Bilder föreställande båda könen representerar ett stort 

spektrum i samhället med familjeliv, politisk organisering, skola, ekonomi med mera. Vid 

bilderna som föreställer män och kvinnor för sig blir däremot en isärhållning av könen 

märkbar genom att kvinnor blir kopplade till det privata och män till det offentliga. Enbart 

kvinnor förekommer på bilder under rubriker som exempelvis: familjeplanering, könsroller, 

alla orkar inte med, att ha och inte ha arbete. Medan enbart män förekommer på bilder under 

rubriker som handlar om jordbruk, lönerörelser, ökad mekanisering, gruvarbetare, 

alkoholkonsumtion, politiska livet, riksdagsmän i Sverige. Den enda rubrik där kvinnor och 

män på enskilda bilder representerar samma sak är under rubriker om landstingens 

verksamhetsområde. 

                                                
51 Abrahamsson, H., & Nilsson, C. (1974). Samhällskunskap: Gymnasieskolans 2-åriga linjer. [Åk. 1]. D. 1, [Sociala och ekonomiska linjer 
samt yrkesutbildande linjer] (2. uppl. ed.). Stockholm: Utbildningsförlaget Liber AB. s 73. 
52 Abrahamsson, H., & Nilsson, C. (1974). Samhällskunskap: Gymnasieskolans 2-åriga linjer. [Åk. 1]. D. 1, [Sociala och ekonomiska linjer 
samt yrkesutbildande linjer] (2. uppl. ed.). Stockholm: Utbildningsförlaget Liber AB. s 74. 
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Bok 2: Samhälle i utveckling 1982 

Textanalys 

Kodning Antal 

män 

Antal 

Kvinnor 

Totalt 

Pronomen i tredje person 4 1 5 

Adjektiven kvinnligt/ manligt med synonymer 2 0 2 

Substantiven kvinna/ man med synonymer 42 62 104 

Sammansättningar med kvinno- och man som förled 1 9 10 

Personnamn och yrkes- och släktbeteckningar 11 11 22 

Totalt 60 83 143 

Totalt % 42 % 58% 100 % 

Tabell 3. Bok 2, Kvinnlig och manlig representation i texterna 

 

Tabell 3 visar att ord som syftar till kvinnor respektive män är jämställt förekommande i 

denna lärobok, efter statistiska centralbyråns mål. Orden är väl utspridda i hela läroboken då 

den problematiserar kvinnans roll i samhället i flertalet kapitel och då nämns könen med man 

och kvinna. I sista delen av boken tas sociala frågor upp och där diskuteras de förändrade 

inställningarna inför könsroller och att föräldraskapet nu är något gemensamt och inte tudelat. 

Familjepolitik presenteras som den politiska apparat som gjort det lättare att bryta tidigare 

könsroller, där kvinnan är den som vårdar barnen i första hand och arbetar i andra.53 Detta ger 

indikationer på att läroboken inte försöker hålla isär könen, dock hittas exempel på mannen 

som norm. I kapitel 4 som handlar om massmedia är både sändare och mottagare av 

massmedia män: ”Mottagarens sändarfunktion sätts ur spel bl a genom att han inte har 

samma självklara tillgång till massmedier som sändaren. Sändaren är överlägsen mottagaren 

också genom att han har särskild utbildning att utforma budskap”54.  I en rubrik till en bild 

föreställande en arbetande kvinna står det: ”kinesisk arbeterska vid porslinsfabrik”.55 

Arbeterska är inget ord som används övrigt i läroboken, då författarna skriver om en person 

som arbetar och rörelser och regler kring detta benämns det med arbetare.  

                                                
53 Abrahamson, H., Nilsson, C., & Haapaniemi, G. (1982). Samhälle i utveckling: Gymnasieskolans tvååriga linjer. 2 (3. uppl. ed.). 
Stockholm: Liber Läromedel. s 119-124. 
54 Abrahamson, H., Nilsson, C., & Haapaniemi, G. (1982). Samhälle i utveckling: Gymnasieskolans tvååriga linjer. 2 (3. uppl. ed.). 
Stockholm: Liber Läromedel. s 74. 
55 Abrahamson, H., Nilsson, C., & Haapaniemi, G. (1982). Samhälle i utveckling: Gymnasieskolans tvååriga linjer. 2 (3. uppl. ed.). 
Stockholm: Liber Läromedel. s 36. 
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I kapitel 3, som handlar om utbildning, klargörs att flickors val av utbildning fortfarande 

påverkas av ett traditionsbundet könsrollstänkande. Författarna skriver: ”En överdriven 

försiktighet inför att välja de tekniska och naturvetenskapliga linjerna är beklaglig”56. Här får 

flickorna nästan skulden för könsrollstänkandet, det är beklagligt att de är så försiktiga i deras 

val. Den heterosexuella normen är även den givna då familjeuppbyggnad presenteras med en 

man och en kvinna och deras barn. Det som kan skilja sig åt i familjens uppbyggnad är om en 

av föräldrarna fattas eller om äldre generationer bor med familjen, homosexualitet är inget 

som nämns i överhuvudtaget däremot är föräldraskapet och könsroller diskuterat och 

problematiserat.  

 

Bildanalys 

Kodning Antal Antal i % 

Bilder föreställande enbart män 20 40 % 

Bilder föreställande enbart kvinnor 5 10 % 

Bilder föreställande båda kön  25 50 % 

Totalt  50 100 % 

Tabell 4. Bok 2, Kvinnlig och manlig representation i Bilder 

 

Tabell 4 visar att bilder föreställande enbart män är fyra gånger mer förekommande än bilder 

föreställande enbart kvinnor. Bilder föreställande båda könen representerar ett brett spektrum 

av samhället, några exempel på rubriker till bilderna är: befolkningsutvecklingen, utbildning, 

flyktingar, arbetsförmedling, färdtjänst, föräldraförsäkring, medborgaren i samhället. Det 

finns ingen självklar skillnad över vad män och kvinnor får representera då de förekommer 

ensamma på bild men däremot förekommer män ensamma i större skara vilket däremot 

indikerar på mannen som norm. 

 

 

 

 

                                                
56 Abrahamson, H., Nilsson, C., & Haapaniemi, G. (1982). Samhälle i utveckling: Gymnasieskolans tvååriga linjer. 2 (3. uppl. ed.). 
Stockholm: Liber Läromedel. s 70. 
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Bok 3: Samhällskunskap för två- och treåriga linjer, 1990. 
 

Textanalys 

Kodning Antal 

män 

Antal 

Kvinnor 

Totalt  

Pronomen i tredje person 24 3 27 

Adjektiven kvinnligt/ manligt med synonymer 0 2 2 

Substantiven kvinna/ man med synonymer 32 50 82 

Sammansättningar med kvinno- och man som förled 11 10 21 

Personnamn och yrkes- och släktbeteckningar 33 15 48 

Totalt 100  80 180 

Totalt % 56 % 44 % 100 % 

Tabell 5. Bok 3, Kvinnlig och manlig representation i texterna 

 

Tabell 5 visar att ord som syftar till kvinnor respektive män är jämställt fördelade i läroboken 

enligt statistiska centralbyråns mål. Ord som syftar till kvinnor förekommer främst i bokens 

första kapitel Leva tillsammans, och där nämns kvinnor framförallt som just kvinnor. I detta 

kapitel är könsroller problematiserat och jämställdhet väl diskuterat medan övriga kapitel är 

objektivt skrivna eller skriven till eleven i ”du” form. Ord som syftar till män är utspridd över 

hela boken och män blir presenterade med namn och som ”han” i större utsträckning. 

Heterosexualitet är en tydlig norm då det informeras om giftermål och familjetillökning. På 

90-talet var det förbjudet för homosexuella att både gifta sig och adoptera, detta tas upp men 

ifrågasätts inte. Indikationer på mannen som norm finns då yrkesbeskrivningar av polis, 

president, guvernör och FNs generalsekreterare alla framställs som arbeten för män genom 

formuleringar såsom: ”han väljs ofta från..”, ”guvernören är han som..”57. I kapitlet om politik 

används riksdagsman flitigt istället för det mer könlösa ordet riksdagsledamot. Det finns även 

exempel som indikerar på att mannen är normen då det objektiva ”du” blir en man. I kapitel 2 

som handlar om privatekonomi blir läsaren informerad om att pojkar och flickor konsumerar 

ungefär samma saker och lika mycket förutom att pojkar konsumerar mer tekniska prylar så 

som tv och stereoanläggningar. Senare i kapitlet då skulder hos kronofogden problematiseras 

har den objektiva ”du” formen blivit riktad till pojkarna som är de som köper tekniska prylar: 

                                                
57 Hermansson, M., & Jarlén, L. (1990). Samhällskunskap: För två- och treåriga linjer (1. uppl. ed.). Malmö: Liber. s 199 
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”du måste rycka in i lumpen och nu står du där med den dyra stereoanläggningen köpt på 

avbetalning”58. I kapitel tre som handlar om utbildning, arbete och arbetsmarknad beskriver 

författarna att kvinnor, ungdomar och invandrare är de grupper i samhället som har det svårast 

att få fäste på arbetsmarknaden, vilket inte problematiseras eller förklaras, vidare står det att 

de människor som är arbetslösa lätt tappar självförtroendet och kan få kroppsliga sjukdomar 

på grund av den stress arbetslöshet orsakar.59 

 

 

Bildanalys 

Kodning Antal Antal i % 

Bilder föreställande enbart män 33 37 % 

Bilder föreställande enbart kvinnor 9 10 % 

Bilder föreställande båda kön  48 53 % 

Totalt  90 100 % 

Tabell 6. Bok 3, Kvinnlig och manlig representation i Bilder 

 

Tabell 6 visar att bilder föreställande enbart kvinnor förekommer i mindre skala jämfört med 

bilder föreställande enbart män. Bilder föreställande båda könen representerar ett brett 

spektrum av samhället med rubriker som: arbetsmarknad, politik, familj, fri- och rättigheter 

med mera. Bilderna med enbart kvinnor och enbart män ger indikationer på både den 

heterosexuella normen och mannen som norm, dels genom att bilder på enbart män är mer än 

3 gånger vanligare än bilder föreställande enbart kvinnor men också för att dessa bilder 

framställer män och kvinnor väldigt olika. Bilder på enbart kvinnor finns under rubriker som 

exempelvis: mödrar, att vara i ett förhållande, att vara i kris, medan män finns under rubriker 

som representerar ett brett samhällsspektrum samt många bilder med krigsrelaterade rubriker.  

 

                                                
58 Hermansson, M., & Jarlén, L. (1990). Samhällskunskap: För två- och treåriga linjer (1. uppl. ed.). Malmö: Liber. s 34. 
59 Hermansson, M., & Jarlén, L. (1990). Samhällskunskap: För två- och treåriga linjer (1. uppl. ed.). Malmö: Liber. s 46. 
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Bok 4: Zigma Samhällskunskap kurserna A+B+C, 2000 

Textanalys 

Kodning Antal 

män 

Antal 

Kvinnor 

Totalt 

Pronomen i tredje person 146 59 205 

Adjektiven kvinnligt/ manligt med synonymer 0 2 2 

Substantiven kvinna/ man med synonymer 29 43 72 

Sammansättningar med kvinno- och man som förled 0 3 3 

Personnamn och yrkes- och släktbeteckningar 481 56 537 

Totalt 656 361 1017 

Totalt % 65 % 35% 100 % 

Tabell 7. Bok 4, Kvinnlig och manlig representation i texterna 

 

Tabell 7 visar att ord som syftar till män är dominerande i denna lärobok. Det är framförallt 

exempel på män med namn och en vidare presentation i form av ”han” som förekommer 

nästan dubbelt så ofta som exempel på kvinnor. I denna lärobok finns inte några speciella 

kapitel där ord som syftar till män eller kvinnor förekommer oftare, den är skriven väldigt 

objektivt och ofta med han/hon, men en manlig norm blir tydlig på grund av att antalet män 

som blir presenterat är högre än antalet kvinnor. Det finns få tillfällen där ord som syftar till 

något av könen används då de inte syftar till levande personer, de som utmärkt sig är att 

människan i början av läroboken var en hon: ”ingen människa klarar av att ta in allt hon ser 

och hör”60 eller ”1600-tals människan såg något på himlen som hon inte förstod”61. I slutet 

av boken förändras detta och människan är båda könen: ”när människan växer upp behöver 

hon/han”62. I början av boken när makten i Sverige bearbetas är statsministern en man som 

lever i ett heterosexuellt förhållande, hans fru är en av de som kan diskutera saker med 

honom, åtminstone vid frukostbordet.63 Senare i boken nämns både den svenska 

statsministern och den amerikanska presidenten  som män men författarna skriver inom 

parantes att det hittills aldrig varit en kvinna.64 Det finns även ett exempel där författaren 

                                                
60 Bengtsson, B. (2000). Zigma samhällskunskap: ABC kurserna. [Lärobok] (4. uppl. ed.). Stockholm: Almqvist & Wiksell. s 27 
61 Bengtsson, B. (2000). Zigma samhällskunskap: ABC kurserna. [Lärobok] (4. uppl. ed.). Stockholm: Almqvist & Wiksell. s 28 
62 Bengtsson, B. (2000). Zigma samhällskunskap: ABC kurserna. [Lärobok] (4. uppl. ed.). Stockholm: Almqvist & Wiksell. s 454 
63 Bengtsson, B. (2000). Zigma samhällskunskap: ABC kurserna. [Lärobok] (4. uppl. ed.). Stockholm: Almqvist & Wiksell. s 124 
64 Bengtsson, B. (2000). Zigma samhällskunskap: ABC kurserna. [Lärobok] (4. uppl. ed.). Stockholm: Almqvist & Wiksell. s 153, 184 
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skrivit i en fotnot att arbetsgivaren skrivs som han på grund av anpassning till lagtextens 

vokabulär.65 

 

Bildanalys 

Kodning Antal Antal i % 

Bilder föreställande enbart män 74 42 % 

Bilder föreställande enbart kvinnor 25 14 % 

Bilder föreställande båda kön  79 44 % 

Totalt  178 100 % 

Tabell 8. Bok 4, Kvinnlig och manlig representation i Bilder 

 

Tabell 8 visar att bilder på enbart män förekommer nästan tre gånger oftare än bilder på 

enbart kvinnor, bilder på enbart män förekommer nästan lika ofta som bilder som föreställer 

båda könen. På bilder som föreställer båda könen är det ett brett spektrum av samhället som 

förmedlas. Den stora skillnaden på bilder föreställande endast män eller kvinnor är att bilder 

på män förekommer oftare och får representera samhällsfenomen ensam i större utsträckning, 

dessutom är det väldigt många män i betydelsefulla ställningar som porträtteras. Detta kan ge 

indikationer på att mannen är den viktiga i samhället, mannen är normen. 

 

 

 

 

                                                
65 Bengtsson, B. (2000). Zigma samhällskunskap: ABC kurserna. [Lärobok] (4. uppl. ed.). Stockholm: Almqvist & Wiksell. s 438 
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Bok 5: Zigma Samhällskunskap kurserna 1+2+3, 2017 

Textanalys 

Kodning Antal 

män 

Antal 

Kvinnor 

Totalt 

Pronomen i tredje person 94 31 125 

Adjektiven kvinnligt/ manligt med synonymer 0 0 0 

Substantiven kvinna/ man med synonymer 16 34 50 

Sammansättningar med kvinno- och man som förled 0 2 2 

Personnamn och yrkes- och släktbeteckningar 409 59 468 

Totalt 519 124 643 

Totalt % 81 % 19 % 100 % 

Tabell 9. Bok 5, Kvinnlig och manlig representation i texterna 

 

Tabell 9 visar att ord som syftar till män är dominerande med 81 %. Boken är objektivt 

skriven och refererar till han/hon då någon person inte är presenterad. Det finns endast två 

exempel där författarna refererar han eller hon till en person, det första tillfället är då 

människan är en ”hon”66 vilket senare ändras till att vara båda könen, och det andra tillfället 

är då presidenten av USA är en ”han”67 vilket vid ett senare tillfälle förklaras med att det 

hittills aldrig varit en hon. Även fast läroboken ger många exempel på kvinnor när det 

kommer till högre poster inom politiken och övriga delar av samhället, så är manliga namn 

och exempel på män mer än fyra gånger så vanligt. Detta beror inte enbart på historiska 

fenomen som presenteras med huvudpersonen i fråga som exempelvis Karl Marx, Adolf 

Hitler eller John Maynard Keynes, utan också på grund av att det presenteras expertutlåtanden 

och tips på författare som de flesta är män. Detta kan ge indikationer på att män har varit 

viktigast i samhället, och fortfarande är det. 

 

 

 

 

                                                
66 Bengtsson, B. (2017). Zigma : Samhällskunskap : Kurserna 1, 2 och 3 (Tionde upplagan. ed.). s 251 
67 Bengtsson, B. (2017). Zigma : Samhällskunskap : Kurserna 1, 2 och 3 (Tionde upplagan. ed.). s 144 
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Bildanalys 

Kodning Antal Antal i % 

Bilder föreställande enbart män 50 34 % 

Bilder föreställande enbart kvinnor 23 15 % 

Bilder föreställande båda kön  76 51 % 

Totalt  149 100 % 

Tabell 10. Bok 5, Kvinnlig och manlig representation i Bilder 

 

Tabell 10 visar att enbart män på bild förekommer dubbelt så många gånger jämfört med 

bilder enbart på kvinnor i denna lärobok. Utifrån rubriker till bilderna finns inga tendenser till 

att framställa könen olika, män och kvinnor representerar lika mycket olika delar av 

samhället. Att enbart män är dubbelt så förekommande är dock problematiskt ur ett 

jämställdhetsperspektiv.    
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Diskussion 

Hur frågeställningarna besvaras 
Nedan kommer resultatet att diskuteras i ett tidsperspektiv utifrån frågeställningarna, med två 

av frågeställningarna som utgångspunkt. Frågeställning ett som handlar om antalet män och 

kvinnor i läroböckerna finns redan besvarat i resultatets tabeller. Detta diskuterande avsnitt 

kommer framförallt att bearbeta frågeställningarna två, tre och fyra som handlar om 

isärhållning och den heterosexuella normen, mannen som norm samt hur läroböckerna skiljer 

sig åt. Jag kommer dels diskutera om en isärhållning av könen har påträffats, om det i 

läroböckerna funnits ett skapande av manligt och kvinnligt, ett görande av skillnad där 

kvinnan blir kopplad till känslor och det privata och mannen till det offentliga. Butler och 

Hirdman menar att det är med isärhållningen, i skapandet av genus som innebär ett skapande 

av motsatser, det skapas en hierarki där mannen står över kvinnan och att detta ges näring 

genom heterosexualiteten.68 Jag kommer även att diskutera om mannen som norm existerar 

eller inte i läroböckerna. Hirdman menar i likhet med Butler att genusskapandet är ett 

skapande av olikheter och att en maktstruktur uppstår i detta. Maktstrukturen består av att 

mannen blir normen, det normala och människan medan kvinnan blir ”det andra”, det 

underlägsna.69 Om böckerna skiljer sig åt blir en naturlig del i diskussionen eftersom den 

bearbetar läroböckerna utifrån frågeställningar i ett tidsperspektiv. 

 

Isärhållning och den heterosexuella normen 
Läroböckerna från 1970- och 1990-talet påminner om varandra då det i dessa kan ses tydliga 

tendenser till isärhållning av könen. Män blir i båda fallen presenterade som personer med 

namn medan kvinnor presenteras som just kvinnor och med roller i hemmet. Det finns en 

uppdelning där kvinnor tillhör det privata och män det offentliga. I försök till att 

problematisera kvinnors roll i samhället används ord som ”kvinnoyrken” och ”kvinnliga 

områden”, författarna refererar även till ”kvinnorna”, detta ger en känsla av att kvinnor blir 

jämförda med sina motsatser som är män och att dessa fungerar som facit. I läroboken från 

90-talet finns även ett exempel då kvinnor blir en egen grupp bland ungdomar och invandrare, 

där dessa tre har det svårt på arbetsmarknaden. Detta är problematiskt dels för att författarna 

                                                
68 Butler, J., & Almqvist, S. (2007). Genustrubbel: Feminism och identitetens subversion. Göteborg: Daidalos. s 235-236, not 6.; Hirdman, 

Y. (2007). Gösta och genusordningen: Feministiska betraktelser. Stockholm: Ordfront. s 212-215 
69 Butler, J., & Almqvist, S. (2007). Genustrubbel: Feminism och identitetens subversion. Göteborg: Daidalos. s 57-59. 
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inte utvecklade varför det ser ut så och dels för att en kvinna kan tillhöra alla tre grupper. 

Bilderna i båda läroböckerna gav en tydlig uppdelning över vad män och kvinnor arbetar och 

sysslar med och där kvinnorna var kopplade till det privata och männen till det offentliga.  

 

Läroboken från 1980-talet skiljde sig från 70- och 90-talens. Denna lärobok är mer objektiv 

och visar inte samma tendens till att hålla isär könen, få gånger benämns män som män och 

kvinnor som kvinnor och namn var inte alls lika ofta förekommande. Det finns dock exempel 

på isärhållning, en av dem är en rubrik till en bild som föreställer en kinesisk ”arbeterska”, 

alltså är kvinnan på bilden en feminin version av arbetare. I läroboken i övrigt skriver 

författarna arbetare, detta blir problematiskt eftersom de satte kön på arbetare då de vid en 

bild förklarade att en kvinna är en arbeterska. Detta ger indikationer på att allt som skrivs om 

arbetare rör endast män. Bilderna visade inte på någon isärhållning av könen, däremot 

förekommer män oftare. Detta är intressant, hur kan det komma sig att läroboken från 80-talet 

gjorde mindre skillnad på könen och var mer jämställd än läroboken från 90-talet? 

Reformerna från 80-talet hade nu fått några år på sig att verka och göra skillnad men det 

visade sig inte här. Olika författarskap kan vara skillnaden i detta fall. 

 

 Något som återfinns i samtliga läroböckerna från 70,80, och 90-talet är heteronormen. Alla 

tre läroböcker är tydliga med den heterosexuella normen när äktenskap och familjebildning 

behandlas, en familj består av en man och en kvinna och deras barn. Den heterosexuella 

normens existens är betydande då både Hirdman och Butler menar att den har en inneboende 

makt. En makthierarki mellan män och kvinnor som gör kvinnan underlägsen mannen,70 

existerar den i läroböckerna ges indikationer på att en hierarkisk ordning upprätthålls. 

 

I läroböckerna från 2000-talet och 2010-talet syns en stor förändring i språket, i dessa böcker 

skriver författarna inte om kvinnor och män, en isärhållning och uppdelning av könen kan inte 

uttydas genom dessa ord som det tydligare kunnat göras tidigare. Bilderna ger inte heller 

indikationer på en uppdelning av män och kvinnor i varken arbetslivet eller privatliv. Däremot 

blir män presenterade med namn och i höga poster i sådan omfattning jämfört med kvinnor att 

en isärhållning av könen blir påträffande. Kvinnor är mer osynliga medan männen är de som 

framställs som viktiga i samhället, detta kan ses i både tabell 7 och 9 där namn på män 

förekommer till 90 % respektive 87 %. I dessa två böcker är heteronormen inte synlig med 

                                                
70 70 Butler, J., & Almqvist, S. (2007). Genustrubbel: Feminism och identitetens subversion. Göteborg: Daidalos. s 235-236, not 6.; Hirdman, 
Y. (2007). Gösta och genusordningen: Feministiska betraktelser. Stockholm: Ordfront. s 212-215. 



 30 

undantaget att den svenska statsministerposten verkar tillfalla heterosexuella män, senare i 

läroboken skriver författarna att det hittills aldrig varit en kvinna. I övrigt finns inga 

indikationer på hur en familj bör se ut eller vara uppbyggd. 

 

Mannen som norm 
Mannen som norm är tydlig i alla läroböcker, men den tar sig olika uttryck. I läroböckerna 

från 1970- och 90-talet syns normen genom att kvinnor blir presenterade som kvinnor och 

endast förekommer i vissa kapitel där kvinnors ställning i samhället problematiseras. Män blir 

presenterade som personer i mycket större utsträckning och förekommer kontinuerligt genom 

hela läroböckerna. Viktiga poster är alla för män då de beskrivs med en ”han”. Detta ger ett 

intryck av att män är människor i samhället medan kvinnor är ”de andra” som bör bli 

jämställda med de mänskliga männen. Även bilderna i läroböckerna visar på mannen som 

norm då bilder på enbart män förekommer betydligt oftare än bilder enbart på kvinnor. 

Läroboken från 1980-talet som varit mer objektiv än 70- och 90-talet visar också på mannen 

som norm, dels genom vad vi kan utläsa från tabell 4 som visar att bilder på enbart män är 

fyra gånger så vanligt som bilder på enbart kvinnor. Men mannen som norm visar sig också i 

80-talets lärobok då exempelvis mottagare och sändare av media är en ”han” i en annars 

objektivt skriven lärobok. Även skuldbeläggningen av flickor för könsrollstänkandet i val av 

utbildning ger indikationer på att kvinnan är underlägsen mannen. 

 

I läroböckerna från 2000- och 2010-talet märks det att författarna arbetat bort hela systemet 

med att prata om kvinnor och män eller han och hon. Det finns exempelvis inga speciella 

kapitel som tar upp frågor som rör ett av könen. Böckerna är objektiva och refererar ofta till 

han/hon. Här visar sig istället mannen som norm genom att män som personer förekommer 

oftare än kvinnor, det visar till och med på en stegring. Läroboken från 2000-talet refererade 

till män dubbelt så många gånger som kvinnor, medan 2010-tals boken refererat till män fyra 

gånger oftare än den refererat till kvinnor. Detta trots att det borde finnas fler kvinnor i viktiga 

poster i samhället som kan refereras till under 2010-talet jämfört med 2000-talet. Refererandet 

till män beror inte heller enbart på historiska män som lyfts upp som exempelvis Karl Marx 

utan författarna har även valt manliga författare och expertutlåtanden att referera till. Även 

bildligt talat är mannen normen då män förekommer dubbelt och trippelt så ofta på bild som 

kvinnor i 2000-talens läroböcker. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur kvinnor och män framställts i läromedel 

för samhällskunskap från 1970-talet och fram tills idag. Detta är intressant att undersöka då 

tidigare forskning visat att kvinnor inte får samma utrymme som män. Detta är problematiskt 

då läroböcker för det första har ett avgörande inflytande över undervisningen, och för det 

andra att läroböcker speglar gymnasieskolans mål vilket bland annat är jämställdhet mellan 

könen. Kvinnor kan även få det svårt att identifiera sig med texterna om det saknas kvinnliga 

exempel, dessutom gör en oproportionerlig fördelning av manlig och kvinnlig representation 

att män framstår som viktigare än kvinnor. Undersökningen har utgått från ett feministiskt 

perspektiv som gett relevanta begrepp att arbeta efter i letandet efter hur män och kvinnor 

framställs. Denna teoretiska ingång tillsammans med metoden innehållsanalys gjorde att 

undersökningen fick både ett kvantitativt och kvalitativt angreppssätt, vilket gav tydliga 

resultat och bra underlag till att kunna analysera och diskutera. Ett tidsperspektiv ger oss 

möjligheten att se om detta förändrats över tid men även hur det ser ut idag.  

 
Alla läroböcker som har undersökts har framställt män och kvinnor olika. Dels genom en 

isärhållning av könen, men även genom att läroböckerna visar på att ha mannen som norm. 

Isärhållningen av könen har bytt skepnad genom åren från 70- och 90-talets mer uttalande och 

ordsättande, där läroböckerna skrev om kvinnor och män och på så vis gjorde skillnad på 

könen. Kvinnor framställdes som just kvinnor medan män presenterades som personer med 

namn och titlar, mannen fick representera den människa som var aktiv i samhället medan 

kvinnan blev knuten till sin kropp. I 2000-talens läroböcker visas en mer tyst isärhållning, här 

visade sig isärhållningen istället i form av att män är dominerat förekommande vilket gjort att 

kvinnor inte får samma utrymme. Heterosexualiteten som norm är dock något som försvagats 

med tiden, den var i de tidigare läroböckerna noggrann beskriven med hur en familj skulle 

vara ihopsatt. Familjens komponenter var varken satta i sten eller beskrivna i de två 

läroböckerna från 2000- och 2010 talet. Detta kan vara ett tecken på att den inneboende 

hierarki som finns i den heterosexuella relationen sakta håller på att suddas ut. Något som alla 

läroböcker har gemensamt och som lever kvar idag är mannen som norm. Detta kan vi se 

genom vilken omfattning de presenterar män och kvinnor. Män förekommer ensamma på 

bilder, som minst, dubbelt så ofta som kvinnor i samtliga läroböcker. Män som presenteras 

med namn är något som ökat och varit som högst i läroböckerna från 2000- och 2010-talet. 
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Mannen som norm lever alltså kvar i den senaste läroboken från 2017, inte genom att tala om 

kvinnor som ”något annat” utan genom att låta män få större utrymme i text och bild. 

 

Tidigare forskning av bland annat Britt-Marie Berge och Ann-Sofie Ohlander inom 

samhällskunskapsböcker för gymnasiet har visat samma resultat som denna undersökning, det 

vill säga att män förekommer oftare än kvinnor i läroböcker. Det denna undersökning bidragit 

med är att kunna ge indikationer på att framställningen av könen förändrats, men kanske inte 

till det bättre. I de tidigare läroböckerna kunde vi peka på problematiken i framställningarna 

genom att författarna skrev om män och kvinnor, det vi kan se i den senaste läroboken är en 

mer självklar och tyst framställning över mannen som det normala. Problemet med att 

kvinnor kan få det svårt att identifiera sig med texterna kvarstår och har möjligen blivit värre. 

I texter där författare skriver om män och kvinnor kan detta lyftas upp och ifrågasättas, men 

om texterna istället har en underliggande norm blir detta svårare att se, känna igen och att 

ifrågasätta. 
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Slutsats 
Denna undersökning kan ge indikationer på att framställningen av män och kvinnor i 

läroböcker har förändrats från 70-talet och fram tills idag. De böcker som undersökts har inte 

visat på jämställdhet mellan könen även fast både reformer och värdegrunder i skolan 

utformats för att främja detta. Män har fått och får fortfarande större utrymme i läroböcker. 

Det som går att se är framförallt en förändring i hur läroböckerna diskuterat män och kvinnor. 

De tidigare läroböckerna presenterade män och kvinnor olika, kvinnan var knuten till sin 

kropp och blev presenterad som just kvinna medan män presenterades som personer med 

namn och titlar. I de senaste läroböckerna diskuterades inte kön på samma sätt utan de var 

objektivt skrivna, däremot presenteras personer och då framförallt män. I den senaste 

läroboken från 2017 fick män dubbelt så stort utrymme på bilder jämfört med kvinnor, och 

mer än 4 gånger så mycket presenterades män med namn jämfört med kvinnor. Utifrån dessa 

läroböcker kan vi se en utveckling från en mer synlig framställning av könen, som är enkel att 

hitta och problematisera, till vad vi såg i senaste läroboken som ger en mer tystlåten 

framställning men som fortfarande väljer att synliggöra män framför kvinnor. Ett förslag till 

vidare forskning är att kolla mer på författarskapet bakom läroböckerna, kanske behövs det 

ökad jämställdhet även i författarskapet för att det ska kunna återspeglas i text och bild. 

Författarna till de böcker som undersöktes här var alla män och så ser det ofta ut. Vad har 

författare att säga om den manliga och kvinnliga exponeringen? Hur går deras tankar då de 

väljer innehåll?
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