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Abstract  
Denna studies huvudsakliga syfte har varit att analysera hur kvinnor representeras i läromedel i 

ämnet samhällskunskap. En särskild serie läromedlen har utgjort studiens material för att 

undersökningen även ska behandla ett perspektiv över tid. Den metod som använts är en kvalitativ 

innehållsanalys, där totalt fyra läromedel utgivna under en period som sträcker sig från år 1995 till 

2017. Den tidigare forskningen har bland annat utgjorts av läromedelsgranskningar i förhållande till 

genus genomförda utav Skolverket och DEJA, Delegationen för jämställdhet i skolan. Studiens 

resultat har sedan analyserats och diskuterats, där genusteori varit den valda teoretiska 

utgångspunkten. Trots ett ökat innehåll av diskussioner om jämställdhet över tid, visar studien även 

hur de granskade läromedlen fortsättningsvis har innehåll som utgörs av stereotypa föreställningar 

och en kvinnlig underordning gentemot män.  

Nyckelord: läromedel, läromedelsgranskning, framställning av kvinnor över tid, genus, 

genussystem, genuskontrakt, jämställdhet, förändringsperspektiv, skola, samhällskunskap  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1. Inledning 
I slutet av 1970-talet gav Förenta nationerna (FN) ut den så kallade 

Kvinnodiskrimineringskonventionen, en konvention som syftade till att avskaffa all slags 

diskriminering av kvinnor. Sverige var ett av de länder som tidigt valde att ratificera detta i svensk 

lagstiftning. Kvinnodiskrimineringskonventionen utformades som ett komplement till FN:s 

konvention om Mänskliga rättigheter, detta för att förtydliga att kvinnor och män ska ha samma 

rättigheter och möjligheter. I konventionen framgår det hur ”diskriminering av kvinnor kränker 

principen om lika rättigheter och respekt för människans värdighet” samt hur denna diskriminering 

”är ett hinder för kvinnors deltagande på samma villkor som män”. Det förtydligas även hur de 

traditionella roller som finns för kvinnor och män inom både familjen och samhället måste ändras 

för att full jämställdhet mellan kvinnor och män ska uppnås.  1

Nästan 40 år senare skedde något som kom till att få stor plats i debatten gällande jämställdhet. 

Under hösten 2017 var uppropen kring #metoo många och de fick genomslag över hela världen, där 

dock Sverige ses som det land där den slagit allra störst. Kvinnor i yrkesgrupp efter yrkesgrupp har 

delat med sig av deras erfarenheter om sexuella ofredanden, tillika civila kvinnors berättelser delas 

via denna hashtag. Kvinnor talar om strukturer och maktförhållande som ligger till grund för hur det 

ser ut i vårt samhälle i dag.  Höstens händelser visar hur Kvinnodiskrimineringskonventionen 2

fortfarande är långt ifrån att realiseras – och att arbete för jämställdhet behövs. 

Ett utav de mest centrala plattformerna där frågor angående genus kan både förmedlas och 

diskuteras är skolan. I läroplanens inledande formuleringar beskrivs de grundläggande värden som 

skolväsendet vilar på. Där återfinns en särskild formulering kring jämställdhet: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta 

och förmedla.  3

 Proposition 1979/1980:147, Proposition om godkännande av Förenta nationernas konvention om avskaffande av all 1

slags diskriminering av kvinnor, s. 2 och 8-10.

 Nationalencyklopedin, me too-rörelsen, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/me-too-rörelsen, hämtad 2

2018-04-17. 

 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, Ordförrådet AB, 3

Stockholm, 2011, s. 5. 
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Det står i läroplanen att utbildningen ska förmedla jämställdhet mellan kvinnor och män. Det 

framgår även av läroplanens riktlinjer att lärarens ska ”se till att undervisningen till innehåll och 

upplägg präglas av ett jämställdhetsperspektiv”.  Samhällskunskapsämnet är ett så kallat 4

gymnasiegemensamt ämne. Detta innebär att alla som studerar vid gymnasieskolan läser detta 

ämne. I samhällskunskapsämnets syfte finns även där en formulering som behandlar undervisning 

av jämställdhet:  

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, 
jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter i enlighet med 

konventionen om barnets rättigheter.  5

Vad dessa kunskaper om jämställdhet skulle innefatta är dock inte definierade i detta sammanhang, 

vilket i sig inte är konstigt. Ett samhälle är konstant i förändring, vilket innebär att de normer som 

finns i det eller den politik som förs i det även de förändras med tiden. Med detta som bakgrund är 

det av intresse att se hur jämställdhet i skolan har förmedlats och hur kunskapen kring den 

reproducerats över tid.  

En stor del av den undervisning som sker i skolan har sin grund i de läromedel som används ute i 

skolorna. I en rapport från Skolverket uppger lärare att läromedel i stor utsträckning styr deras 

undervisning då de menar att de genom detta användande anser att de säkerställer att de följer 

styrdokumenten.  Frågan kvarstår dock: vem är det som säkerställer att dessa läromedel egentligen 6

överensstämmer med styrdokumenten? I Sverige hade vi tidigare något som kallades för Statens 

institution för läromedel (SiL). Detta var en form av statlig förhandsgranskning av läromedel, 

vilken godkände de böcker som fick användas i skolan. År 1991 avvecklades SiL och allt efter det 

har det varit lärarna själva som ansvarar för att kvalitetssäkra de läromedel som de använder sig 

utav i sin undervisning.  Med detta som bakgrund vill jag i denna studie undersöka hur en 7

läromedelsserie i samhällskunskap har utformats efter att denna statliga granskning av läromedel 

försvunnit, men en utgångspunkt i läroplanens formulering om jämställdhet mellan kvinnor och 

män.  

 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, s. 10. 4

 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, s. 143. 5

 Skolverket rapport 284, Läromedlens roll i undervisningen, 2006, s. 10-11.6

 Skolverket, Hur väljs och kvalitetssäkras läromedel?, https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/7

tema-laromedel/hur-valjs-och-kvalitetssakras-laromedel-1.181769, hämtat 2018-01-06. 
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1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att analysera hur kvinnor representeras i samhällskunskapsämnets 

läromedel över tid. De frågeställningar som jag arbetar utefter i denna studie är: 

 – Hur representeras kvinnor i läromedlens texter, bilder och elevuppgifter över tid? 

 – Finns det exempel på alternativa genusidentiteter i läromedlen över tid? 

 – Vilka effekter får dessa framställningar utifrån genusteori? 

Den första frågeställningen är den fråga som kommer att utgöra det huvudsakliga fokuset för detta 

arbete. Det är denna frågan om den kvinnliga representationen som kommer att studeras utifrån den 

teori och metod som presenteras senare i arbete, samt dess resultat som kommer att behandlas i 

avsnittet Resultatanalys. Den andra frågeställningen syftar till att identifiera alternativa 

genusidentiteter, det vill säga andra än kvinna och man, i läromedlen. I och med den tredje 

frågeställningen kommer resultatet från de två första att diskuteras utifrån den valda teorin.  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2. Forskningsläge 
2.1 Tidigare forskning om skola, genus och jämställdhet  
I kapitlet Ungdomars syn på kön – nu och då diskuterar docent Ann-Sofie Holm valda delar av det 

projekt som innefattar tre större enkätundersökningar med elever angående deras syn på kön/genus 

och jämställdhet. Dessa undersökningar genomfördes år 1977, 1993 och 2005 och genom att 

jämföra dessa ville Holm kunna visa på ett förändringsperspektiv. En utav de utvalda frågorna 

behandlar elevernas uppfattning om flickors och pojkars agerade i klassrummet. Sedan 1970-talet 

har den generella forskningen inom skolan visat att det är pojkar som grupp som dominerar både 

verbalt och fysiskt i klassrummet, medan flickorna intar mer tysta positioner.  8

Holms studier visar att en uppfattning hos eleverna är att flickornas deltagande i klassrummet ökat 

markant, medan pojkarnas aktivitet minskat något. Holm menar dock att detta resultat bör 

diskuteras i relation till andra observationsstudier som gjorts i form av klassrumsdeltagande som 

visar att det inte skett några sådana påtagliga förändringar. Holm skriver även hur den ökade 

aktiviteten hos flickorna som enkätsvaren indikerar kan förstås ur de traditionella mönster som finns 

kopplade till kön. De områden som det menas att flickornas position har stärkts är starkt kopplade 

till de som har en tydlig könsprägel och då är förknippade med kvinnor. Dessa områden innefattar 

bland annat omsorg av andra samt att ansvara för att verksamheten ska fungera. Det sammantagna 

resultatet visar på både stabilitet och förändring. Stereotypa föreställningar om flickors och pojkars 

beteenden i klassrummet symboliserar stabiliteten, och flickors ökade deltagande i klassrummet står 

för förändringen. Holm menar dock att trots denna förändring präglas flickors vardag ofta av 

underordning i mötet med pojkar och män.  Holm avslutar med en reflektion kring resultatet med 9

följande formulering: 

Flickor verkar ha tagit mer utrymme i skolan, men det är möjligt att detta endast är skenbart. Även om 
strukturerna på handlingsnivå tycks ha jämnats ut något är de på den symboliska nivån fortfarande 
oförändrade. Detta tyder på att det är lättare att förändra handlingar än värden.  10

 Holm, Ann-Sofie - Ungdomars syn på kön - nu och då. I Genus i förskola och skola – Förändring i policy, perspektiv 8

och praktik, Wernersson, Inga (red.), Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborg, 2009, s. 139-140 och 150.

 Holm – Ungdomars syn på kön - nu och då. I Genus i förskola och skola – Förändring i policy, perspektiv och praktik, 9

Wernersson (red.), s. 140-144 och 150-152.

 Ibid, s. 152. 10

!4



I avhandlingen Elevplanen som text – om identitet, genus, makt och styrning i skolans 

elevdokumentation har docent Ingela Andreasson studerat elevdokumentationer kring elever som 

bedömts ha svårigheter i sin inlärning i skolan. Det Andreasson undersökt i detta sammanhang är 

huruvida flickor och pojkars skolsvårigheter beskrivs och hanteras olika till följd av deras kön, samt 

hur flickor och pojkar framställs i skolans elevplaner.  Andreasson kan med sin studie konstatera 11

hur flickorna och pojkarna i studien beskrivs på olika sätt, trots att de bedömts ha liknande typ av 

svårigheter. Författaren beskriver dessa skillnader utifrån ”att pojkarna oftast blir mer utförligt 

beskrivna utifrån sina svårigheter och att dessa beskrivningar oftast knyter an till deras förmåga 

eller färdighet”. Flickorna blir ”i högre utsträckning beskriva utifrån deras personliga egenskaper 

såsom exempelvis trevliga eller ambitiösa trots att de bedömts ha liknande svårigheter som 

pojkarna”.  12

Till följd av de förväntningar som finns på både flickor och pojkar som finns i samhället behandlas 

de olika trots samma typ av svårigheter i skolan. Då flickornas problembeskrivningar oftast 

fokuserats på deras personliga egenskaper riskerar detta att leda till att deras skolsvårigheter göms 

bakom föreställningar om kön. Det faktum att det är flickornas personliga egenskaper som 

förknippas med deras skolsvårigheter kan även detta leda till att det är dessa egenskaper i sig som 

blir föremål för åtgärder. I det avseendet menar Andreasson att det är förhållandevis tveksamt att 

dessa flickor får den hjälp och det stöd som de egentligen behöver. Andreasson skriver att denna 

problematik bland annat grundar sig i hur elevplanerna utformats och hur en diskussion kring genus 

uteblir i sammanhanget:  

Genom att pedagogerna skriver fram könsskillnader i elevplanerna normaliserar skolan som institution en 
ojämlik förståelse av kön och en manlig/kvinnlig norm reproduceras vilket kan sägas stå i strid med 
skolans uppdrag om en likvärdig skola.  13

2.2 Tidigare forskning om läromedelsgranskningar utifrån genus 
År 2006 publicerade Skolverket en rapport med namnet I enlighet med skolans värdegrund?. Den 

dåvarande regeringen gav Skolverket i uppdrag att granska huruvida ett urval av läromedel för 

 Andreasson, Ingela, Elevplanen som text – om identitet, genus, makt och styrning i skolans elevdokumentation, Diss., 11

Göteborgs universitet, 2008, s. 43 och 53. 

 Andreasson, Elevplanen som text – om identitet, genus, makt och styrning i skolans elevdokumentation, s. 167-168. 12

 Ibid, s. 169. 13
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grund- och gymnasieskolan avviker från eller överrensstämmer med läroplanens värdegrund. Detta 

undersöktes utifrån diverse olika frågor, däribland kön där eventuella utryck för diskriminering eller 

andra former av kräkningar på grund av exempelvis kön särskilt uppmärksammats. Det material 

som undersöktes innefattade både text, bilder och elevuppgifter.  De ämnesområden som 14

innefattades av denna undersökning var biologi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. 

Vad gäller läromedlen i samhällskunskap visar denna granskning hur en diskussion angående kön 

kan finnas med i ett eller flera avsnitt av läromedlen, men vad gäller bokens övriga avsnitt är detta 

något som ej finns representerat. I de exempel där ”människor” tilldelas ett kön är det pojkar och 

män som är överrepresenterade, särskilt de avsnitt som behandlar internationell politik. I de 

granskade läromedlen är det män som dominerar och ytterst sällan förekommer det någon form av 

kommentar eller kritisk reflektion om makt, kön och jämställdhet. Ytterligare ett tema där kvinnlig 

kompetens och bidrag uteblivit är de som behandlar ideologier om ideala samhällen och vilka 

organisationer som försöker främja dessa.  15

I rapporten framkommer även vad som anses vara föredömliga läromedel med avseende på kön. Ett 

sådant önskvärt läromedel skulle då innebära:  

[…] en lärobok som genomgående gestaltar och förmedlar jämlikhet mellan kvinnor, män och 

transpersoner. Den förebildliga läroboken innehåller vidare genomgående inslag som aktivt och medvetet 
främjar kvinnors, mäns och transpersoners lika rättigheter och möjligheter, motverkar traditionella 
könsmönster samt uppmuntrar eleverna att pröva och utveckla sina förmågor och sina intressen oberoende 

av könstillhörighet. I beskrivningar och tolkningar finns både samhälls- och ämnesperspektiv närvarande, 
eftersom en kritisk distans till könsfrågan underlättas om ämnet relateras till samhälleliga praktiker. 
Förebildliga läroböcker tillämpar också olika former av strategier i syfte att upprätta en relation till alla 
läsare, oavsett kön, i deras vardag för att därigenom öppna texten för dialog, kritisk granskning och 

värdering.  16

Bland de avslutande reflektionerna diskuteras användandet av olika slags experter vid utformandet 

av de samhällsorienterade läromedlen. Det poängteras huruvida det anlitats ämnesexperter från 

universitet och högskolor för att skriva dessa, varpå rapportförfattarna efterfrågar liknande experter 

för granskning av läromedlen utifrån andra aspekter. Skulle exempelvis en expert mot läroplanens 

 Skolverket rapport 285, I enlighet med skolans värdegrund?, 2006, s. 6-7 och 14. 14

 Skolverket rapport 285, I enlighet med skolans värdegrund?, s. 28-30. 15

 Ibid, s. 32-33. 16
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värdegrund inkluderas i färdigställandet av läromedlen menar de att dess kvalitet troligen skulle 

höjas.  17

Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA) utgav år 2010 en läromedelsgranskningen vid namn 

Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap. Denna SOU bygger bland annat på 

Skolvetets rapport I enlighet med skolans värdegrund? som en form av uppföljning av dess resultat. 

Som titeln avslöjar behandlar Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap endast 

läromedel i samhällskunskap ämnade för både grund- och gymnasieskolan. Läromedlen granskades 

med ett fokus på jämställdhet. Läromedelsgranskningens syfte var att sammanställa områden där ny 

kunskap är nödvändigt samt att sammanställa och utvärdera metoder för att bryta traditionella 

könsmönster och könsroller. Det material som undersökts har utgjorts av text, bild, elevuppgifter 

och grafiska framställningar.  18

De granskade läromedlen som är avsedda för gymnasieskolans kurser visade på, likt resultatet från 

Skolverkets rapport, hur flickor och kvinnor ej ses som lika självklara huvudpersoner som pojkar 

och män. Pojkar och män får mer utrymme genomgående i läromedlen. Kvinnor och jämställdhet 

finns endast representerade sporadiskt. I läromedlen förekom det även felaktig information kring 

kvinnorörelsen och en malplacerad fråga om kvinnlig rösträtt, då det ej finns någonting skrivet om 

inställningen till kvinnor eller kvinnliga ideologier eller organisationer i avsnittet om ideologier.  19

2.3 Kritiskt perspektiv på den tidigare forskningen  
Den tidigare forskningens som presenterats här ovan behandlar alla skolan i relation till en 

granskning av genus, men de är av lite olika karaktär. Inledningsvis delges studier som behandlar 

skolan kopplat till perspektiv om genus och jämställdhet, där en utav dem fokuserar på en 

jämförelses över tid. De två senare studierna liknar mer den typ av studie jag genomför, det vill säga 

en läromedelsgranskning med ett genusperspektiv. Den undersökning jag genomför kommer till viss 

del likna dessa två rapporter. Det som min studie dock kommer att bidra med i sammanhanget är det 

 Skolverket rapport 285, I enlighet med skolans värdegrund?, s. 52. 17

 SOU 2010:33, Delegationen för jämställdhet i skolan, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap, 18

s. 7-10.

 SOU 2010:33, Delegationen för jämställdhet i skolan, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap, 19

s. 71-75. 
!7



faktum att en serie läromedel kommer att granskas över tid, likt Holms jämförelse över tid och ett 

förändringsperspektiv blir då möjligt att undersöka.  

!8



3. Teoretisk utgångspunkt  
De läromedel som ingår i min undersökning kommer jag att studera utifrån en teori om ”görandet” 

av genus. Genusteori gjorde intåg i den svenska forskningen i och med professor Yvonne Hirdman 

och i och med hennes bidrag i den statliga utredningsgruppen Maktutredningen.  Jämställdhet och 20

genus är i dag vedertagna begrepp som inkluderas på flera platser i samhället, där fakulteter på 

universiteten gällande genusforskning är exempel på detta.  Genom ett användande av genusteori 21

kan läromedlen granskas för att se hur de skriver i frågor om kvinnlig representation, tillika i vilka 

sammanhang kvinnor representeras i dem.  

3.1 Genusteori  
När begreppet genus definieras sker det ofta inledningsvis i dess relation till kön. Vad som skiljer 

sig åt mellan dessa är det faktum att genus riktar in sig på att studera de idéer och föreställningar 

som finns knutna till det som till vardags kallas för kön. Istället för att studera kön och 

könsskillnader ämnar genus att studera och problematisera de föreställningar som finns i samhället 

om vad som anses vara kvinnligt och manligt. I och med begreppet genus markeras även att det som 

studeras omfattar hela samhället och det mänskliga livet, och i detta sammanhang får genus en mer 

vetenskaplig tyngd till skillnad från kön.   22

När något besitter en genusifiering betyder det att det är kodat som kvinnligt eller manligt. I 

samhället finns det mycket som är just genusifierat, som exempelvis arbetsuppgifter, färger, 

kroppsrörelser, platser och egenskaper. Exakt vad eller i vilken grad någonting genusifieras varierar 

mellan olika kulturer samt något som varierat historiskt. De uppfattningar som finns i ett specifikt 

samhälle om vad som räknas som kvinnligt och manligt är med andra ord någonting som förändras 

med tiden.  23

De idéer och föreställningar som finns i samhället gällande sådant som uppfattas som kvinnligt eller 

manligt är konstruerade av människan själv. Genus ämnar att studera dessa, med andra ord studera 

 SOU 1990:44, Maktutredningen, Demokrati och mark i Sverige. 20

 Hedlin, Maria, Lilla genushäftet 2.0 - Om genus och skolans jämställdhetsmål, 2 uppl, Rapport från institutionen för 21

pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Kalmar, 2011, s. 15.

 Hedlin, Lilla genushäftet 2.0 - Om genus och skolans jämställdhetsmål, s. 15-16. 22

 Ibid, s. 15-16. 23
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resultatet av det mänskliga tänkandet. Det faktum att dessa idéer i vissa sammanhang beskrivs som 

”naturliga” grundar sig i det faktum att de är föreställningar som kan ligga mycket djupt. Genom att 

studera dessa föreställningar och förväntningar är tanken att börja rucka på etablerade idéer.  24

3.1.1 Genussystemet 
Genus innefattar de föreställningar som kopplas till kvinnor och vad som är kvinnligt samt män och 

vad som är manligt, men även sådant som värdering och makt. Med andra ord har könen ej samma 

status och hur detta kan te sig i samhället går även att urskilja i vissa mönster. Yvonne Hirdman 

skriver om dessa mönster i form av ett genussystem, en samling av olika fenomen, föreställningar 

och förväntningar i form av en dynamiskt struktur. Detta genussystem kan ses som ett osynligt 

system som styr hur människor agerar i samhället.  25

Hirdmans genussystem består av två grundläggande principer:  

1. Dikotomi – isärhållandet mellan kvinnligt och manligt, hur dessa ej bör blandas 

2. Hierarki – rangordning med mannen som norm  

Den första principen om isärhållande innebär att det i samhället finns en syn på könen som helt 

åtskilda. Kvinnor och män blir i sammanhanget varandras motsatser och icke jämförbara då de 

besitter olika förutsättningar.  Detta förhållande kan beskrivas som A – B, där mannen är A och 26

kvinnan B. I denna formel är könen inte en sort i olika variationer, utan de är två totalt olika arter. 

Hirdman förklarar modellen på följande sätt: ”Genom att A ställs jämte B aktiveras manlighetens 

första lag: att vara man är att inte vara kvinna”.  Genussystemets andra princip om hierarki 27

beskriver en rangordning där mannen är det normala och acceptabla, vilken kvinnan sedan jämförs 

med. Då mannen här anses utgöra normen för vad som är mänskligt blir då kvinnan en avvikelse 

från normen. Denna princip får formeln A – a, där mannen är A och kvinnan a. Dessa två är av en 

och samma sorts art, men kvinnan blir här en ofullständig version av mannen.   28

 Thurén, Britt-Marie – Den gamla gåtan om kvinnor och män. I Män och kvinnor – vad vet en genusforskare?, 24

Höglund, Anna Maria (red.), Cure Bokförlag, Stockholm, 2000, s. 26-29.

 Hirdman, Yvonne, Genussystemet –reflektioner kring kvinnors sociala underordning, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 25

Stockholm, 1988, s. 51.

 Hirdman, Genussystemet – reflektioner kring kvinnors sociala underordning, 1988, s. 51-52.26

 Hirdman, Yvonne, Genus – om det stabilas föränderliga former, 2 uppl, Liber, Malmö, 2001, s. 35-36 och 56.27

 Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, s. 28-31.28
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Det faktum att mannen utgör normen i samhället påverkar i allra högsta grad hur kvinnor sedan 

representeras. Då det är mäns intressen som ligger i fokus blir det ständigt svårt för kvinnor att 

passa in, vilket i sin tur leder till att kvinnor inte har likvärdiga möjligheter att lyckas. En 

verksamhet som anses vara kvinnlig, vare sig det handlar om arbete, politik eller utbildning, har 

generellt längre status än när den uppfattas som manlig. Till följd av detta vill Hirdman mena att så 

länge mannen utgör normen kommer den kvinnliga underordningen att upprätthållas och ett 

jämställt samhälle kommer inte kunna uppnås.  29

3.1.2 Genuskontraktet  
Genuskontraktet innefattar konkreta föreställningar om bland annat vad som uppfattas som 

kvinnligt respektive manligt beteende på olika nivåer i samhället. Vilka arbeten som anses vara mer 

eller mindre passande till en kvinna. Hur ska en man klä sig och hur långt ska hans hår vara. Hur 

mycket och när passar det sig att tala beroende på ditt kön. Ord som kanske är mer passande att en 

man yttrar än en kvinna.  Hirdman beskriver genuskontraktet där den stereotypa förväntningen 30

finns att det är en mans uppgift att beskydda, försörja och bära ansvar, medan kvinnan ska föda barn 

och uppfostra dem. Det idealtypiska partnerskapet mellan kvinna och man skapar i detta kontrakt 

olika existentiella förutsättningar och de utgör även varandras möjligheter och begränsningar. Det 

genuskontraktet vill belysa i detta sammanhang är dock det faktum att det aldrig har handlat om 

samma möjligheter eller samma begränsningar mellan dem. Utifrån genuskontraktets föreställningar 

delges kvinnor och män olika rättigheter och skyldigheter.  31

Hirdman menar att genuskontraktet ”ärvs”. Genom att modern introducerar dottern och fadern 

introducerar sonen i exempelvis förväntande beteenden överförs det från en generation till en annan. 

Förhållandet mellan genussystemet och genuskontraktet kan här i viss mån ses som ett sätt att 

definiera varandra. Genuskontraktet blir som en form av operationalisering av genussystemet, ett 

kontrakt som kan användas för att tolkas utifrån samhällen över tid. Genuskontraktet innefattar 

indirekt de etablerade föreställningarna, och genussystemet skapar ny hierarki genom detta 

kontrakt. Användandet av genuskontraktet skapar förutsättningar för att inte bara beskriva kvinnors 

 Hirdman, Yvonne, Genussystemet – reflektioner kring kvinnors sociala underordning, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 29

Stockholm, 1988, s. 51-53. 

 Hirdman, Genussystemet – reflektioner kring kvinnors sociala underordning, s. 54-55. 30

 Hirdman, Yvonne, Genus – om det stabilas föränderliga former, 2 uppl, Liber, Malmö, 2001, s. 84-88.31
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begränsande möjligheter, utan även se hur den manliga normen funnits historiskt.  Ambitionen för 32

denna undersökning är att studera huruvida det valda materialet kan reflektera hur genuskontraktet i 

Sverige har förändrats över tid.  

3.2 Operationalisering av teori 
Det som kommer undersökas i dessa läromedel är hur kvinnor representeras i dem. För att kunna 

analysera detta används den genusteori som presenterats tidigare i detta kapitel. Likt andra 

genusforskare kommer jag att utgå från tanken om att genus ”görs” och kvinnor och män tillskrivs 

föreställningar om hur de bör agera. Med denna teori som utgångspunkt kommer ”givna sanningar” 

i samhället samt de utvalda läromedlen att problematiseras. Analysen kommer att fokusera på hur 

kvinnor representeras, och utifrån det se om Hirdmans genussystem och genuskontrakt upprätthålls 

eller förändras över tid. Genom att studera dessa fyra upplagor kan sedan en jämförelse mellan dem 

göras, detta för att se hur den kvinnliga representationen reproducerats över tid.  

 Hirdman, Yvonne, Genussystemet – reflektioner kring kvinnors sociala underordning, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 32

Stockholm, 1988, s. 54-55.
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4. Metod  
Syftet med detta arbete är att undersöka hur och när läromedel i samhällskunskap har framställt 

kvinnor över tid. Då denna undersökning fokuserar på att granska ett särskilt valt material och inte 

alla läromedel som finns, kommer den att vara av en kvalitativ karaktär. Den metod jag valt till 

detta ändamål är en textanalys. Det finns olika typer av textanalyser och den jag tittat närmre på 

kallas för innehållsanalys. Innehållsanalyser är vanligt förekommande i kvantitativa studier för att 

exempelvis räkna förekomsten av ett visst fenomen i en text. En innehållsanalys kan även användas 

får att beskriva ett textinnehåll, vad som kallas för en kvalitativ innehållsanalys där mer komplexa 

tolkningar av texten genomförs.  33

När professor Klaus Krippendorff beskriver kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys gör han ingen 

större åtskillnad mellan dem. Både den kvantitativa och den kvalitativa innehållsanalysen samlar 

bland annat in data med hjälp av ett särskilt bestämt system för kodning. Krippendorff menar dock 

att det inom den kvalitativa innehållsanalysen är vanligare att fokus ligger på en subjektiva 

förståelsen av texten som studieras.  34

4.1 Kvalitativ innehållsanalys  
Den kvalitativa innehållsanalysen syftar till att närmare undersöka språkets egenskaper som 

kommunikationsverktyg, där uppmärksamhet riktas till textens innehåll eller kontextuella betydelse. 

Den data som vanligtvis studieras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys som metod innefattar 

bland annat av intervjuer, observationer eller böcker av olika slag. Den kvalitativa 

innehållsanalysen handlar inte om att endast räkna hur många gånger ett visst ord nämns i en text, 

utan den går djupare än så och granskar språkets som använts intensivt. Men hjälp av denna metod 

kan en stor mängd text klassificeras och olika kategorier bildas där data med liknande mening kan 

läggas till en och samma kategori. Med andra ord kan olika teman eller mönster urskiljas när  

textmaterialet genom en systematisk klassificeringsprocess kodas in i olika kategorier.  35

 Boréus, Kristina, Bergström, Göran – Innehållsanalys. I Textens mening och makt - Metodbok i samhällsvetenskaplig 33

text- och diskursanalys, Bergström, Göran, Boréus, Kristina, 3 uppl, Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 50.

 Krippendorff, Klaus, Content Analysis – An Introduction to Its Methodology, 2 uppl, Thousand Oaks, California,  34

2004, s. 87-89.

 Hsieh, Hsiu-Fang, Shannon, Sarah E., Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative Health 35

Research, vol 15, nr 9, 2005, s. 1278.
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Enligt doktorerna Hsiu-Fang Hsieh och Sarah E. Shannon finns det tre huvudsakliga 

tillvägagångssätt vid användandet av kvalitativ innehållsanalys: konventionell ansats, styrd ansats 

och summerande ansats. I den konventionella ansatsen är det vanligt att forskaren ej använder sig 

utav förvalda teorier som hen kategoriserar den text som studeras utifrån. I denna ansats låter 

forskaren ”texten tala” och först efter att ha närläst texten kan kodningar och kategoriseringar börja 

genomföras. De kodningar som gjorts presenteras oftast i någon form av schema.   36

Vad gäller den styrda ansatsen är det teori och tidigare forskning som ligger till grund för de 

kategoriseringar och koder som används. Det är utifrån förbestämda koder och kategorier som 

analysen sedan genomförs. Sådant som ej berörs av dessa på förhand bestämda koder och kategorier 

registreras och analyseras för sig, skilt från det andra resultatet.   37

Den tredje ansatsen, den summerande, skiljer sig markant från de två tidigare ansatserna. Istället för 

att studera texten i sin helhet är det specifika ord eller hur orden står i relation till ett särskilt 

innehåll som granskas. En analys av mönster mellan dessa leder till en tolkning av den kontextuella 

betydelsen av specifika termer eller innehåll. Arbetet inleds med att studera vanligt förekommande 

ord eller meningar för att få en överblick över textens struktur. Förekomsten av vissa ord mäts sedan 

antingen för hand eller med hjälp av dator, detta för att urskilja mönster i materialet. Dessa mönster 

ska sedan analyseras utifrån den kontext de befinner sig i. Det är även vanligt att det resultat som 

genereras av den summerande ansatsen jämförs med andra studiers resultat av liknande karaktär.  38

4.2 Om uppsatsens kvalitativa innehållsanalys  
Den ansats jag använder mig utav i detta arbete är den summerande ansatsen. Med utgångspunkt i 

denna ansats analyseras en text med syfte att få förståelse för den kontext som specifika ord eller 

formuleringar står i. Målet är att genom denna analys av texten finna underliggande betydelser av 

texten som kan finnas dolda och det genomförs även en värdering av textens kvalitet. Vid en 

användning av den summerande ansatsen är det vanligt förekommande att jämföra sin 

undersöknings resultat med annan, liknande forskning.  Detta kommer även jag att tillämpa i denna 39

 Hsieh, Hsiu-Fang, Shannon, Sarah E., Three Approaches to Qualitative Content Analysis, s. 1279-1281. 36

 Hsieh, Hsiu-Fang, Shannon, Sarah E., Three Approaches to Qualitative Content Analysis, s. 1281-1283.37

 Ibid, s. 1283-1286. 38

 Ibid, s. 1283-1286. 39
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studie, då denna undersökning bland annat kommer att analyseras med resultaten från den tidigare 

forskningen i beaktning. Genom att använda en kritisk granskning i denna analys belyses 

maktrelationer som annars skulle kunna gå omärkt förbi, då de kan anses som mer eller mindre 

naturliga.  Denna uppsats material består av totalt fyra läromedel på en tidsperiod på över 20 år, 40

och de resultat som jag kommer att få från varje läromedel kommer sedan att jämföras sinsemellan. 

Denna metod passar bra för att såväl kunna undersöka vad och hur läromedlen skriver om kvinnor, 

tillika i vilken kontext detta sker. Genom att använda mig av den summerande ansatsen av kvalitativ 

innehållsanalys kan jag analysera läromedlen och markeringar i form av kodningar och 

kategoriseringar kommer att göras där det skrivs om kvinnor, både direkt och indirekt. Då detta 

sedan kombineras med en genusteori kan det studeras huruvida en möjlig förändring kan urskiljas i 

dessa läromedel. Har de blivit mer jämställda jämfört med vad tidigare forskning visat resultat på, 

samt den egna jämförelsen över tid. 

4.3 Materialdiskussion  
I detta arbete ämnar jag undersöka hur kvinnor representeras i läromedel för samhällskunskap på 

gymnasial nivå. Jag kommer även att använda mig utav ett genusperspektiv för att med hjälp utav 

det visa på hur jämställdhetsförhållandet ser ut mellan kvinnor och män i dessa läromedel. Studien 

behandlar totalt fyra läromedel inom det samhällsvetenskapliga ämnet på gymnasiet, och denna 

avgränsning har gjorts bland annat till följd av tidsaspekten. Begreppet läromedel kommer i denna 

studie att innefatta de böcker som används vid ämnesundervisning ute i skolor. Till följd av detta 

kommer inga lärarhandledningar eller extramaterial att ingå i studiens material. Det är med andra 

ord läromedel för undervisning i samhällskunskap som är i fokus. Detta grundar sig dels i det 

faktum att detta är det ämne arbetet skrivs inom, samt att det ingår i samhällskunskapsämnet att 

behandla sådant som exempelvis jämställdhet och även sociala- och maktförhållanden i samhället.  41

De fyra läromedel som igår i studien är alla anpassade för samhällskunskapens alla nivåer och 

kurser som hålls på de studieförberedande programmen. Dessa kurser är med andra ord 

Samhällskunskap 1, 2 och 3 samt den dåvarande Samhällskunskap A, B och C. Alla upplagor av 

Reflex – Samhällskunskap för gymnasieskolan är skriva av Hans Almgren, Stefan Höjelid och Erik 

Nilsson. Det senaste upplagan har dock ännu en författare inkluderats: Anna Furevik. De fyra år 

 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann och Wängnerud, Lena, Metodpraktikan – Konsten 40

att studera samhälle, individ och marknad, 5:1 uppl, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 214-215.

 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, s. 143. 41
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som detta läromedel utgivits är 1995, 2003, 2012 och 2017.  Valet av läromedel är relevant då de är 42

utgivna av ett etablerat förlag som givit och fortfarande ger ut böcker som återfinns ute i skolorna, 

Gleerups utbildning AB. De läromedel som granskas i denna undersökning består ej av någon 

mindre bok från något okänt förlag. Reflex är ett läromedel som har reviderats flertalet gången 

under under de senaste 20 åren och besitter således en bestående plats vad gäller undervisningen i 

samhällsvetenskap. Till följd av seriens bakgrund passar den väl in på kriteriet om ett 

förändringsperspektiv över tid, vilket är en central del i undersökningen. 

Då tidsperioden för dessa läromedel sträcker sig över 20 år innebär detta att de grundar sig i olika 

läroplaner. De två nyare läromedlen innefattas i den nu gällande Lgy 11, medans de två äldre av Lpf 

94. Då utformningen av dessa läroplaner, med tillhörande ämnesmålen och centrala innehållet, ej 

skiljer sig avsevärt åt har bedömningens gjorts att dessa ej behöver presenteras och ställas mot 

varandra. I och med ändringarna efter Lgy 11 finns det numera kortare samhällskunskapskurser som 

endast omfattas av 50 poäng. Dessa kurser undervisas på de yrkesförberedande programmen och de 

längre på de studieförberedande programmen. För att lättare genomföra en jämförelse över tid har 

endast de kurser som omfattar 100 poäng ingått i denna undersökning. Motiveringen till denna 

avgränsning grundar sig i det faktum att det ej fanns några samhällskunskapskurser om 50 poäng att 

jämföra med innan Lgy 11, utifrån perspektivet över tid som denna studie behandlar. 

För att få full förståelse för hur representation av kvinnor i dessa läromedel ser ut hade jag behövt 

bredda min studie. Exempelvis någon form av intervjustudie med författarna till Reflex för att till 

exempel kunna diskutera materialurvalet i läromedlen. Jag valde dock denna avgränsning då det 

skulle vara ett område som en studie av denna omfattning inte skulle kunna ge en rättvis helhetsbild 

utav. Undersökningen kommer dock att innefatta läromedel över tid. Detta för att då kunna visa på 

hur representationen av kvinnor i dessa läromedel eventuellt har förändrats under de senaste två 

decennierna. Det kan dock diskuteras huruvida fler serier av läromedel hade kunnat undersökas 

istället för endast en, men än en gång till följd av detta arbetes omfattning är det mer rimligt att 

endast undersöka en serie läromedel. Vad gäller läromedel är dock detta en intressant infallsvinkel 

 Almgren, Hans, Höjelid, Stefan, Nilsson, Erik, Reflex – Samhällskunskap för gymnasieskolan [A-B-C-kurs], 42

Gleerups, Malmö, 1995,  
Almgren, Hans, Höjelid, Stefan, Nilsson, Erik, Reflex ABC – Samhällskunskap för gymnasieskolan, 2 uppl, Gleerups, 
Malmö, 2003, 
Almgren, Hans, Höjelid, Stefan, Nilsson, Erik, Reflex 123 – Samhällskunskap för gymnasieskolan, Gleerups, Malmö, 
2012, 
Almgren, Hans, Höjelid, Stefan, Nilsson, Erik, Furevik, Anna, Reflex 123 – Samhällskunskap för gymnasieskolan, 2 
uppl, Gleerups, Malmö, 2017.
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när undervisning studeras, då de i sig har en stor påverkan på undervisningens utformning och 

innehåll.  43

För att underlätta i det kommande kapitlet, Resultatanalys, vad gäller referenser till läromedlen 

kommer ett kodningssystem att användas. I detta avsnitt samt i referenslistan har alla läromedel 

refererats på ett fullständigt sätt. Då resultatet presenteras kommer dessa referenser att endast bestå 

av titel, utgivningsår samt sidhänvisning, exempelvis Reflex ABC, 1995 eller Reflex 123, 2017. 

4.4 Arbetsprocess och analysverktyg 
Hsiu-Fang Hsieh och Sarah E. Shannon menar att huruvida en kvalitativ innehållsanalys blir lyckad 

eller ej grundar sig i en gynnsam konstruerad kodningsprocess. Ett bra kodningssystem är även 

något som ökar tillförlitligheten när det gäller den kvalitativa innehållsanalysen. Den kategorisering 

som används för att analysera materialet visar sig i form av mönster eller teman i texten. Dessa visar 

sig uttryckligen i texten eller visar sig sedan vid en närmare analys av den. De nyckelorden som 

eftersöks vid kodningen av materialet är sådana som forskaren själv finner aktuella för den egna 

studien.  Med detta som grund har det varit av stor vikt att genomföra en grundlig kodning av 44

läromedlen och formulera goda kategoriseringar som analysen sedan kunnat utgå ifrån.  

Studiens syfte är att undersöka hur kvinnor framställs i de utvalda läromedlens text, bilder och 

elevuppgifter, och till följd av detta har de studerats från pärm till pärm. Särskilda kapitel eller delar 

har med andra ord ej varit relevanta att välja ut för analys, utan läromedlen har undersökts i sin 

helhet. Då läromedlen lästs igenom har markeringar gjorts i både text och bilder där kvinnor och 

även män finns representerade i form av olika kodningar. Dessa kodningar har sedan delas in i 

relevanta kategorier för att med hjälp av dessa lättare kunna analysera materialet. Genom att skapa 

olika mönster av dessa koder kan dessa sedan tolkas tillsammans med den valda genusteorin för 

tolkning av läromedlens kontextuella betydelse av genus.  

I Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad presenteras och beskrivs 

analysmetoder som är användbara vid olika typer av kvalitativa textanalyser. Professor Peter 

Esaiasson med flera beskriver representation som en utav dessa analysmetoder, och beskriver hur 

 Skolverket, rapport 284, Läromedlens roll i undervisningen – Grundlärares väl, användning och bedömning av 43

läromedel i bild, engelska och samhällskunskap, s. 10.

 Hsieh, Hsiu-Fang, Shannon, Sarah E., Three Approaches to Qualitative Content Analysis, s. 1285-1286. 44

!17



denna kan komma till uttryck. Representation är ett av de begrepp som förekommer oftast i 

textanalyser. Genom att representera olika ting med ord, begrepp och symboler får dessa ting 

mening, och de har ingen given mening i sig själv – utan det är genom representation de först ges 

mening. Det faktum att representationen av fenomen eller objekt kan förändras över tid och rum gör 

detta till en relevant forskningsfråga att studera.  Relevansen för en undersökning som den jag 45

genomför, representationen av kvinnor i läromedelsserie över tid, legitimeras i detta sammanhang.  

Esaiasson med flera skriver fortsättningsvis om hur textanalyser som fokuserar på representation 

vanligtvis ställer frågor till det material som studeras. Då texter detta slag förmedlar en viss 

representation och förståelse av samhällsproblem och maktrelationer utesluts även andra. Med dessa 

frågor kopplade till representationsbegreppet kan materialet analyseras för att komma underfund 

med vad som är problematiskt med dess nuvarande formulering.  Genom att ställa dessa frågor till 46

materialet besvaras även de frågeställningar vilka detta arbete grundar sig på. Dessa frågor som 

ingår i analysverktyget kan ses som en form av operationalisering av uppsatsens första 

frågeställning, ”Hur representeras kvinnor i läromedlens texter, bilder och elevuppgifter över tid?”. 

De frågor som i denna undersökning kommer att användas för att analysera läromedlen gällande 

representation är:  

– Hur är kvinnor representerade i läromedlen? Med andra ord, hur och på vilka ställen i 

läromedlet beskrivs kvinnor? I vilka sammanhang finns de med, och vart finns de inte med?  

– Vad lämnas oproblematiskt i läromedlen? Med andra ord, vilka röster eller perspektiv väljs 

bort genom representationen? Hur skulle kvinnor kunna ha representerats i läromedlen? 

– Från vilket perspektiv är kvinnor representerade? Med andra ord, vilka aktörer gynnas och 

missgynnas, och på vilket sätt, av att kvinnor representeras på detta sätt snarare än ett annat?  

Den första frågan är inte tänkt, som det påpekats tidigare i arbetet, att samla in något kvantitativ 

utan den syftar till att undersöka i vilken kontext det skrivs om kvinnor i läromedlen. I och med 

denna fråga är det förekomsten samt frånvaron av kvinnor som studeras i undersökningens 

läromedel. Den andra frågan behandlar den tidigare forskningen som finns på området. Genom att 

problematisera resultatet i relation till den tidigare forskningen kan olika effekter av 

 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann och Wängnerud, Lena, Metodpraktikan – Konsten 45

att studera samhälle, individ och marknad, 5:1 uppl, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 216-217.

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud, Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och 46

marknad, s. 217-218.
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underrepresentation av kvinnor diskuteras i sammanhanget. Den tredje frågan syftar till att diskutera 

maktförhållanden vad gäller den kontext kvinnor representeras i. Detta kommer att kopplas till den 

valda teorin, genusteori, för att studera effekterna av de nuvarande framställningar av kvinnor i 

läromedlen. 

De nyckelord som används i denna undersökning har bestått av böjningar av orden kvinna och man, 

både i singular och plural, samt i de sammanhang dessa grupper har representerat personer som 

nämnts vid namn. Till uppsatsens nyckelord räknas även genus, jämställdhet och normer. På alla de 

ställen där dessa nyckelord förekommit i text eller bild har dessa markerats i läromedlen. Alla dessa 

markeringar har egentligen inget syfte förrän kontexten de står i analyseras, och detta är vad som 

studerades härnäst. Då den kontext dessa nyckelord står skrivna i studerats kan sedan de olika 

kodningarna få en betydelse i ett större sammanhang, i form av olika kategoriseringar.  

Nästa steg i analysens gång var att skapa olika kategoriseringar av alla de kodningar som gjorts i 

läromedlen. De kategoriseringar som utformats i och med en analys av de utvalda läromedlen i 

denna studie är följande: Politik och ekonomi, Kvinnors arbetsliv, Kvinnor och partners, Kvinnor 

och barn, Kvinnor som offer, Kvinnor har det sämre i andra länder samt Fiktiva personer bekönas. 

Dessa kategorier kommer att presenteras ytterligare i nästkommande kapitel. Då dessa kategorier är 

utformande och presenterade är nästa steg att analysera och diskutera dessa utifrån den tidigare 

forskningen samt den valda teorin för studien. Denna analys kommer att ske i nästa kapitel i 

samband med presentationen av studiens resultat. 

4.5 Tillförlitlighet inom kvalitativ forskning 
I sin bok Content Analysis – An Introduction to Its Methodology skriver Klaus Krippendorff om hur 

begrepp som reliabilitet och validitet som annars är vanligt förekommande i en metoddiskussion, 

inte blir aktuella vid användandet av en kvalitativ innehållsanalys. Krippendorff skriver istället om 

hur användandet av begreppet tillförlitlighet passar den valda metoden bättre.  Även Alan Bryman 47

skriver om det alternativa kriteriet tillförlitlighet, då reliabilitet och validitet lämpar sig 

undersökningar av en kvantitativ karaktär. Tillförlitlighet innefattar fyra delkriterier: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt styrka och konfirmation. Dessa behandlar i sin tur trovärdighet till 

resultatet, överförbarheten att kunna genomföra en likvärdig studie, huruvida studien granskas och 

 Krippendorff, Content Analysis – An Introduction to Its Methodology, s. 88-89.47
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är pålitligt, samt forskarens förmåga att inte låta sina egna tankar påverkat studien.  För att föra en 48

diskussion kring undersökningens valda metod kommer jag att använda mig tillförlitlighetskriteriet.  

Vid kontroll av underkategorin trovärdighet behandlar detta uppsatta regler för det genomförda 

arbete. De regler som funnits i samband med detta skrivande har i största möjliga mån efterlevts. En 

utav dessa så kallade regler innebär en återkoppling till läromedlens författare för att bekräfta att jag 

som studerar dessa förstått dess innehåll. Detta är en regler som inte har följts upp. Huruvida detta 

skulle medföra ett problem för denna undersöknings trovärdighet har avvisats. Då resultatet från 

läromedlen kommer att studeras utifrån genusteori och i sammanhanget analysera den kontext 

kvinnor finns representerade i dessa, handlat det inte om någon tolkning utan en faktisk 

presentation. 

Överförbarheten i andra miljöer tolkar jag i detta sammanhang som möjligheten att genomföra 

samma typ av studie på ett annat material. Läromedel kan utformas på många olika sätt, vilket gör 

att det är svårt att med säkerhet lova att resultaten i en annan studie skulle bli detsamma som i 

denna. Ett utökat material hade eventuellt kunnat vara av intresse för att kunna jämföra hur olika 

läromedel reproducerat genus över tid. Detta är dock något jag valde att inte göra, än en gång med 

detta arbetes omfång som grund.  

Kriteriet om pålitlighet kan i detta arbete styrkas på en relativt god nivå. Undersökningens 

tillvägagångssätt har beskrivits utförligt och studien har även granskats av mina ”kollegor”, vilka 

utgörs av mina klasskamrater i detta sammanhang.  

Möjligheten att kunna styrka och konfirmera studien behandlar den egna författarens objektivitet, 

med andra ord om jag medvetet låtit mina egna värderingar påverka exempelvis det presenterade 

resultatet. Mina egna åsikter och värderingar i frågor som behandlats i detta arbete har jag försökt 

lämna utanför. Huruvida detta är något som jag lyckats leva upp till är något som andra parter får 

avgöra.  

 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2 uppl, Liber AB, Malmö, 2008, s. 351-356.48
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5. Resultatanalys 
Presentationen av undersökningens resultat har jag valt att lägga upp utifrån de kategorier som 

framkommit då läromedlen analyserats. Dessa kategorier kommer att presenteras var för sig och 

behandla läromedlens innehåll över tid. Det valda upplägget syftar till att enklare kunna delge läsare 

en helhetsbild över de granskade läromedlen tillika hur representationen av kvinnor har 

reproducerats över tid i dem. Det resultat som presenteras här nedan kommer även att innefatta en 

analys och diskussion i respektive kategori. Denna analys kommer att ske med utgångspunkt i den 

tidigare forskningen och den teoretiska utgångspunkten, detta för att i nästkommande kapitel 

besvara uppsatsens frågeställningar.  

5.1 Politik och ekonomi 
Till stor del utgör ett läromedel i samhällskunskap information om olika politiska system och 

diverse ekonomiska teorier och tankar. De kapitel som behandlar dessa områden har i stor 

utsträckning dominerats av män, även över tid. De politiker som nämns och finns med på bilder i 

läromedlen från Reflex är i princip alla gånger män.  Om en kvinna är med i dessa sammanhang är 49

hon oftast en politikers hustru, alternativt delaktig i någon politisk skandal.  När kvinnor generellt 50

diskuteras i politiska sammanhang har det i samtliga läromedel påpekats huruvida kvinnor är en 

underrepresenterad grupp.  Detta sker på följande sätt i ett utav läromedlen:   51

Ofta påtalas, inte bara i Sverige, kvinnors underrepresentation i politiska församlingar. Trots att 
valmanskåren till hälften består av kvinnor, har kvinnor nästan alltid hittills varit underrepresenterade.  52

I den två äldre upplagorna av Reflex är den kvinnliga representationen minimal när politik 

behandlas. Ett försök att diskutera den manliga överrepresentationen sker dock i relation till det 

 För exempel se Reflex ABC, 1995, s. 101, 116-118, 125-128, 141, 284-285, 340, 343, 354, 360 och 369.49

 Reflex ABC, 1995, s. 349, 50

Reflex ABC, 2003, s. 200 och 204, 
Reflex 123, 2012, s. 232 och 429,  
Reflex 123, 2017, s. 251.

 Reflex ABC, 1995, s. 119,  51

Reflex ABC, 2003, s. 81,  
Reflex 123, 2012, s. 132, 
Reflex 123, 2017, s. 208. 

 Reflex ABC, 2003, s. 81.52
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politiska arbetet som sker ute i Sveriges kommuner.  Författarna ställer en fråga i texten och undrar 53

hur pass demokratisk den kommunala demokratin är, och då ifrågasätts bland annat 

representationen i andra grupper än medelålders män: 

Hur representativ är då kommunpolitikerna för kommunernas invånare? Den typiske kommunpolitikern 
är en manlig offentliganställd tjänsteman mellan 40 och 50 år. […] De som hoppar av uppdragen under 

mandatperioden är också i stor utsträckning unga och nyvalda politiker, särskilt kvinnor.  54

Det faktum att kvinnor är en grupp som är underrepresenterade i politiska sammanhang är 

egentligen bara en faktabeskrivning av statistik. Vad som dock fattas i denna beskrivning är vilka 

orsaker det kan finnas till att det ser ut som det gör. Varför är kvinnor underrepresenterade i 

politiska sammanhang? Varför väljer fler kvinnor att avsäga sig sina politiska uppdrag? Detta hade 

varit relevanta saker att belysa istället för att endast beskriva att kvinnor ej engagerar sig politiskt i 

lika stor utsträckning som män gör. Då dessa saker ej uppmärksammas skulle detta istället kunna 

tolkas som någon form av hierarkisk uppdelning i samhället, som Yvonne Hirdman skriver om. När 

författarna exempelvis skriver att kvinnor nästan alltid varit underrepresenterade i politiska 

sammanhang utan att problematisera detta kan den norm som förmedlas här, den manliga, se till att 

den kvinnliga representationen förblir mindre. Det genussystem som Hirdman skriver om 

upprätthålls i sammanhanget om dessa frågor inte diskuteras. 

I de två äldre läromedlen förblir kvinnor en part i samhället som ej har någon plats i maktens 

korridorer. Vad gäller de två senare upplagorna av Reflex har dock den kvinnliga representationen 

ökat. I kapitlet Människan, makten och samhället presenteras bland annat en ung kvinnas vilja att 

engagera sig politiskt: 

Sophia har bestämt sig för att ta del i och engagera sig i politiken i sitt hemland Egypten. Hon är 

medveten om att hon kommer att få svårigheter och stöta på motstånd. Den främsta anledningen till 
hennes svårigheter vet hon själv är hennes kön. Men Sophia är bara en i en lång rad i historien som 
kämpat för jämställdhet.  55

 Reflex ABC, 1995, s. 195,  53

Reflex ABC, 2003, s. 158.

 Reflex ABC, 2003, s. 158.54

 Reflex 123, 2012, s. 80. 55
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Efter detta skriver författarna om hur kvinnor länge endast setts som den som ska ta hand om hem 

och familj, hur de inte haft något att säga till om inom exempelvis politik. En historisk översikt 

delges över kvinnliga aktörer som gjort sina röster hörda och en diskussion kring jämställdhet i ett 

politiskt sammanhang blir mycket mer påtagligt i de två senare upplagorna.  56

Vad gäller de ekonomiska inslagen i de studerade läromedlen är den kvinnliga representationen 

bristfällig. De gånger kvinnor nämns i de två äldre läromedlens ekonomiska inslag sker detta på ett 

sätt som kan tolkas utifrån det Hirdman kallar för genuskontraktet. Kvinnor är i dessa upplagor 

endast husmödrar som ställer sig i en kö för att inhandla mat till sin familj eller en part som utförde 

sysslor i hemmet som ej gav något avtryck i landets BNP.  I dessa fall delges kvinnor de 57

egenskaper som kvinnor förväntas ha i form av den som tar hand om hus och hem. Kvinnorna har 

de egenskaper som förväntas av dem utifrån det Hirdman skriver om genuskontraktet. Generellt sett 

är de personer som presenteras i kapitel om nationalekonomiska teorier män, och detta är något som 

gäller alla de studerade läromedlen. Detta resultat liknar de läromedelsgranskningar som 

genomfördes av Skolverket och DEJA, som presenterades i avsnittet om tidigare forskning. I båda 

dessa fall påpekades det faktum att kvinnor var särskilt underrepresenterade i läromedlen gällande 

politik, ekonomi samt ideologier. I de två nyare läromedlen som granskats i denna undersökning 

finns dock en kvinna med när ekonomi belyses. Efter att olika manliga ekonomers teorier har 

presenterats nämns Karin Kock som ”kvinnan i männens ekonomiska värld”.  Kock får en kort, 58

informativ presentation av hennes prestationer, sedan återgår författarna till att skriva om fler 

manliga nationalekonomiska teorier. Bland elevuppgifterna ställs frågan ”Varför är och har 

nationalekonomin varit så mansdominerad?” till eleverna.  59

I den senaste upplagan av Reflex är det inte endast i samband med ett ökat BNP kvinnor 

representeras i politiska och ekonomiska sammanhang, en tendens som varit återkommande i de 

tidigare upplagorna.  I den senaste upplagan har bland annat ett helt nytt kapitel har lagts till: Han, 60

 Reflex 123, 2012, s. 80-81,  56

Reflex 123, 2017, s. 79, 88 och 94.

 Reflex ABC, 1995, s. 242-243, 57

Reflex ABC, 2003, s. 313 och 339. 

 Reflex 123, 2012, s. 398,  58

Reflex 123, 2017, s. 417. 

 Reflex 123, 2017, s. 425.59

 Reflex 123, 2017, s. 348. 60

!23



hon och hen. I detta kapitel skriver författarna om hur jämställdhetspolitiken i Sverige växer fram. 

Efter att ha delgivit en historisk bild om hur kvinnor under 1940- och 1950-talet var ekonomiskt 

beroende av sina män presenteras de jämställdhetspolitiska målen Sverige har. Under 1970-talet 

utformades en politik som eftersträvade jämställdhet med fyra olika delmål för att uppnå dess 

huvudsakliga mål, att ”män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna 

liv”.  Dessa jämställdhetspolitiska mål har funnits i Sverige sedan 1970-talet, men de finns inte 61

representerade i något av läromedlen förrän i 2017 års upplaga.  

5.2 Kvinnors arbetsliv   
När författarna skriver om kvinnor och arbete i de tidigare upplagorna av Reflex sker detta mer som 

en form av konstaterande av kvinnors underlägsna ställning till män. De skriver bland annat om hur 

arbetsmarknaden är ”traditionellt” uppdelad och vad som menas med detta:  

Arbetsmarknaden i Sverige är fortfarande mycket traditionellt uppdelad. AMS, Arbetsmarknadsstyrelsen, 

har vid arbetskraftsundersökningarna kommit fram till att 40 % av männen arbetar i 30 yrken t.ex. som 
bilmekaniker, medan hela 60 % av kvinnorna arbetar i 30 andra yrken, t.ex. som barnskötare.  62

Användandet av ordet ”traditionellt” blir i sammanhanget något problematiskt. Det ger upphov till 

att det finns en form av uppdelning mellan kvinnliga och manliga yrken som skulle falla sig mer 

eller mindre naturligt. Detta är något som kan kopplas till det Yvonne Hirdman skriver om dikotomi 

samt genuskontraktet. I den senaste upplagan av Reflex har detta dock ändrats, och författarna 

formulerar sig istället på följande sätt:  

Tidigare i historien fanns det lagar och regler som utestängde kvinnor från vissa yrken, de fick t.ex. inte 
bli präster eller militärer. Idag finns inga sådana hinder, men däremot påverkar föreställningar om 
kvinnligt och manligt fortfarande yrkesvalen.  63

Det faktum att de skrivit om detta till ”föreställningar” istället för något som är sedvanligt, öppnar 

upp till något att föra en diskussion kring för eleverna. Nu kan eleverna enklare föra ett samtal kring 

exempelvis normer och hur dessa kan påverka yrkesval. 

 Reflex 123, 2017, s. 69-71.61

 Reflex ABC, 2003, s. 288. 62

 Reflex 123, 2017, s. 319.63
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I de äldre upplagorna av Reflex målas bilden upp av kvinnor som arbetar på ett sätt som kan tolkas 

som underordnande. Författarna skriver om hur det är mer än dubbelt så många män än vad det är 

kvinnor som startar egna företag.  När landstingets organisation och funktion presenteras finns 64

kvinnor med i form av de som i högsta grad blir arbetslösa när det sägs upp personal inom 

landstinget.  Hur kommer det sig att kvinnor inte är egenföretagare i lika hög utsträckning som 65

män? Menar författarna att kvinnor inte är lika kapabla att starta egna företag eller vad vill de 

förmedla? Varför är det just kvinnor som blir av med sina arbeten när landstinget gör 

nedskärningar? Det faktum att diskutera genus i dessa frågor tappar sin funktion då författarna 

exempelvis inte delger huruvida det är kvinnor som står för de lågavlönade arbetena inom vård och 

omsorg.  

Detta är något som förändrats i och med den senaste upplagan av Reflex. Bland annat när 

privatiseringen av välfärden diskuteras i ett case får eleverna frågan: ”Många som arbetar inom 

välfärdssektorn är kvinnor, kan ett genusperspektiv ha betydelse för vilka åsikter man har i denna 

fråga?”  Detta gör i sin tur att eleverna får en helt annan möjlighet än i de tidigare upplagorna att 66

diskutera genus i detta sammanhang. Yrken som annars ofta domineras av kvinnor, som till exempel 

städning och barnpassning, får även de utrymme i en diskussion i det nyaste läromedlet. I ett case 

ska eleverna diskutera RUT-avdraget, huruvida det kan ses som en form av kvinnofälla eller 

jämställdhetsreform?  Diskussioner i form av case av denna karaktär förekommer allt oftare i de 67

senare upplagorna av läromedlen.  

Inställningen till de löneskillnader som finns mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden har även 

den varierat över tid i läromedlen. I en av de äldre upplagorna beskrivs ett exempel där en manlig 

byggnadsarbetare hellre lever på arbetslöshetsersättning om han blir av med sitt arbete, än att börja 

arbeta inom ett mindre välbetalt arbete:   

 Reflex ABC, 2003, s. 292. 64

 Reflex ABC, 1995, s. 200,  65

Reflex ABC, 2003, s. 164. 

 Reflex 123, 2017, s. 300.66

 Reflex 123, 2017, s. 75.67
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Vi tänker oss en arbetslös byggnadsarbetare som tidigare hade ett ganska bra betalt jobb och nu har 

arbetslöshetsersättning som grundar sig på hans gamla arbete. Om han blir erbjuden ett mindre välbetalt 
jobb, t.ex. som lokalvårdare eller hemvårdare in om äldreomsorgen, kommer han förmodligen att tacka 
nej eftersom det lönar sig att vara arbetslös. Hans reservationslön ligger således högre än lönen som 
lokalvårdare.  68

Detta arbete som i exemplet är det mindre välbetalda är även yrken som förknippas som ett 

”kvinnligt” arbete. Det är kvinnor som dominerar denna grupp av arbetare, yrken som ger mindre 

betalt än vad en ersättning till den före detta byggnadsarbetaren skulle. Huruvida ett yrke som anses 

vara ett kvinnoyrke skulle betala sämre kan ses i skenet av det Hirdman skriver om både 

genussystemet och genuskontraktet. I detta exempel upprätthåller författarna föreställningen om att 

det skulle finnas ett genuskontrakt som styr yrkesval kopplat till genus, samt en hierarki mellan 

dessa. Författarna hade kunnat kompletterat detta exempel genom att diskutera orsaker till faktumet 

att mansdominerade yrken lönar sig bättre än kvinnodominerande.  

Vid ett annat tillfälle uppmanar författarna eleverna att diskutera löneskillnaderna mellan kvinnor 

och män, denna gång i förhållande till arbetslösheten:  

Arbetslöshet eller jämnare inkomstfördelning?  
Är en jämnare inkomstfördelning så viktigt att det målet bör prioriteras före t.ex. bekämpa 
arbetslösheten? Eller bör man acceptera större inkomstskillnader om detta leder till minskad arbetslöshet? 

Löneskillnader har alltid funnits, men skillnaderna är idag större än för en generation sedan.  69

I citatet ovan ställs en jämnare inkomstfördelning och hoppet om att löneskillnaderna mellan 

kvinnor och män ska minska, mot vikten av att bekämpa arbetslösheten. Trots att stycket uppmanar 

eleverna till diskussion i frågan finns här en viss underton. På det sätt som författarna skrivit dessa 

argument kan de tolkas som att lika lön är något som inte bör vara av lika stor vikt, som att alla 

människor ska kunna få ett arbete.  

I de två senaste upplagorna av läromedlet beskrivs löneskillnaderna mellan kvinnor och män på ett 

helt annat sätt än i de tidigare. Eleverna får läsa om en hur en ung flicka som alltid presterar bra i 

skolan, hur hon växer upp och fortsätter studera på universitet och sedan kommer ut i arbetslivet. 

De får även läsa om hur hon inte har samma förutsättningar till forskartjänster på universitetet eller 

 Reflex ABC, 2003, s. 369-371.68

 Reflex ABC, 2003, s. 379. 69
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lika hög lön som sina kollegor till följ av att hon är kvinna.  Författarna skriver om den unga 70

kvinnans arbetsförhållanden på följande sätt:   

Mirela är välutbildad, lämnar högskolevärlden och får jobb på ett stort företags personalavdelning. Hon 
trivs med arbetet och även med sin lön. Men männen på hennes avdelning har i snitt 9 000 kronor mer i 

månadslön än kvinnorna. Om kvinnorna funderar på att göra karriär inom företaget är deras chanser små. 
Av verkställande direktörer i börsnoterade företag är bara 3 procent kvinnor.  
 Så här skulle vi kunna fortsätta och beskriva sektor efter sektor i svenskt näringsliv. Bilden blir den 
samma. Fortfarande är det exempelvis vanligare att kvinnorna får huvudansvaret för hem och barn. 

Statistiken visar att det är vanligare att kvinnorna stannar hemma och tar ut föräldrapenning och tillfällig 
föräldrapenning för vård av barn. Det finns en genomgående skillnad i kvinnors och mäns möjligheter 
och chanser att göra sig gällande i samhället idag. Vinnarna är männen och förlorarna är kvinnorna.  71

Författarna problematiserar löneskillnaderna mellan kvinnor och män istället för att endast skriva att 

kvinnor tjänar mindre än män. De beskriver de olika förutsättningarna som finns för dem som sedan 

leder fram till att kvinnor även får sämre betalt än vad män får. I sammanhanget uppmärksammas 

även Kvinnomaktutredningen (SOU 1998:6). I ett case som behandlar makt i Sverige skriver 

författarna om utredningen som gav förlag om könsbyte för att kvinnor ska få högre lön.  72

5.3 Kvinnor och partners 
I samtliga upplagor av Reflex presenteras förhållanden mellan två personer som något mellan en 

kvinna och en man. Det finns en viss presentation om partnerskap i de två äldre upplagorna, samt 

hur samkönade par får ingå äktenskap i de två nyare.  Trots dessa passager i läromedlen som 73

behandlar samkönade förhållanden illustreras exempel i läromedlen med två makar eller sambos 

bestående av en kvinna och en man, vilket även gäller läromedlens bilder.  Det är självfallet bra att 74

samkönade par inkluderas i läromedlen, men faktumet att de olika exemplen inte inkluderar någon 

form av normkritik förblir ett problem i sig. Avsaknaden av normkritiska inslag i läromedlen 

 Reflex 123, 2012, s. 58-59,  70

Reflex 123, 2017, s. 55-57.

 Reflex 123, 2012, s. 59. 71

 Reflex 123, 2017, s. 192.72

 Reflex ABC, 1995, s. 427,  73

Reflex ABC, 2003, s. 242,  
Reflex 123, 2012, s. 254,  
Reflex 123, 2017, s. 274. 

 För exempel se Reflex ABC, 2003, s. 200, 204, 236, 241, 243-249, 275.74
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innebär att elever som identifierar sig tillhöra andra sexuella läggningar än hetero- och homosexuell 

inte inkluderas i dess kontext.  

Ett läromedel i samhällskunskap informerar om hur samhället grundar sig på olika lagar och regler, 

och däribland finns det även bestämmelser som ger skydd den part som är ”svagare” i olika 

sammanhang. En utav de lagar som inkluderas i läromedlen är sambolagen.  När den presenteras 75

och beskrivs står det skrivet i alla upplagor av Reflex att den finns till för att skydda den svagare, det 

vill säga kvinnan i ett normativt heterosexuellt förhållande:  

Sambolagen har till syfte att skydda den ekonomiskt svagare – oftast är det kvinnan – om 

samboförhållandet skulle spricka.   76

I alla de läromedel som ingår i denna undersökning skriver författarna uttryckligen hur kvinnan är 

den svagare parten i ett förhållande. Även om detta skulle vara fallet i majoriteten av de 

heteronormativa förhållandena, upprätthåller denna formulering en föreställning om genussystemet 

och en hierarki mellan kvinnor och män. Om formuleringar som dessa inte problematiserats finns 

en möjlighet att de kan tas som givna utan någon form av reflektion kring möjliga bakomliggande 

förklaringar.  

I samband med skilsmässa och pensionen beskrivs den ekonomiska ojämställdheten ytterligare: 

Gifta par kan dela pensionsrätten. På så vis har man undanröjt den gamla orättvisan som uppkom vid 

skilsmässa: Ena makan – oftast var det kvinnan – hade skött hemmet och barnen och hade inte haft några 
egna inkomster och hade inte heller kunnat tjäna ihop pensionspoäng. Mannen däremot kunde få en rejäl 
pension, eftersom det var han som hade tjänat ihop penninginkomsterna till familjen.  77

Ojämlikhet vid skilsmässa är ännu en sak som belyses i läromedlen. Det beskrivs hur det vid en 

skilsmässa oftast är kvinnan som får mindre pengar till följd av att hon stannat hemma medans 

mannen arbetat. Sedan vid pension får mannen betydligt mer pengar än sin före detta fru. I ett utav 

läromedlen presenteras pensionsrätten som lösningen på denna ojämställdhet. På samma sätt 

 Reflex ABC, 1995, s. 430,  75

Reflex ABC, 2003, s. 248,  
Reflex 123, 2012, s. 259,  
Reflex 123, 2017, s. 279. 

 Reflex 123, 2017, s. 279.76

 Reflex ABC, 1995, s. 439. 77
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beskrivs det hur kvinnan kan få ut giftorätt i den bil som hennes man äger, om de skulle separera.  78

Dessa formuleringar visar hur kvinnor fortsättningsvis framställs som en underlägsna i ett 

partnerskap, på det sätt som Hirdman skriver om genussystemet. Än en gång lämnar författarna 

denna typ av fråga obesvarad: varför är det kvinnan i familjen som jobbar mindre för pengar, och är 

den som tar hand om hus och hem? Om en sådan sak kunde problematiseras i samband med att 

denna fråga belyses skulle det kunna ge eleverna utrymme för diskussion kring dessa 

samtalsämnen.  

I de granskade läromedlen har det genomgående skrivs om kvinnor i en ekonomiskt underställd 

position då de befunnits sig i någon typ av förhållande. Något som även fått ett visst utrymme i de 

senare upplagorna av Reflex är en annan aspekt av kvinnor i ett förhållande, nämligen mörkertalet 

kring hustrumisshandel.  På följande sätt beskrivs den:  79

Skillnaden brukar kallas den dolda brottsligheten eller mörkertalet och beror på att alla brott inte 

anmäls. Det kan bero på att ingen har upptäckt att de här brotten har begåtts eller att någon av olika skäl 
inte vill göra en polisanmälan, exempelvis hustrumisshandel.  80

När ämnen som hustrumisshandel och våld i nära relationer behandlats i de tidigare upplagorna av 

undersökningens läromedel har det börjat och slutat med citatet ovan. Faktumet att detta inte får 

någon typ av uppföljning är i sig problematiskt, som att detta är något som är vanligt 

förekommande och det finns inget särskilt att göra åt saken. Detta är något som förbättrats i och 

med den senaste upplagan av Reflex. I den upplagan finns det även med en faktaruta där våld i nära 

relationer problematiseras. Efter att författarna beskrivit hur vanligt förekommande detta är, 

uppmanas de som läser läromedlet att prata med någon för hjälp om hen skulle veta någon eller 

själv blir utsatt för denna typ av våld. I samband med detta skriver de även om hur 

Världshälsoorganisationen (WHO) menar att de största hotet mot kvinnors hälsa globalt sett är just 

våldet som sker i nära relationer.   81

 Reflex ABC, 2003, s. 244. 78

 Reflex ABC, 2003, s. 215, 79

Reflex 123, 2017, s. 259 och 263. 

 Reflex ABC, 2003, s. 215. 80

 Reflex 123, 2017, s. 263.81
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5.4 Kvinnor och barn  
En annan av de kategorier som utformats vid analys av läromedlen är detta om kvinnor i relation till 

barn. Om männen är de som i högre grad presenteras som makthavare av olika slag i läromedlens 

bilder, är det kvinnor som allra flest gånger visas på bild med barn.  Kvinnor är även 82

överrepresenterade i läromedlens texter i relation till barn. Män kan förekomma på bilder 

tillsammans med barn i läromedlen, men detta förekommer inte i läromedlens texter.  I de tidigare 83

upplagorna av Reflex skrivs det om kvinnor och barn i två olika sammanhang. Det ena behandlar 

statistiken kring barnafödande.  På följande sätt skriver författarna i den första upplagan av Reflex 84

om antalet födda barn per kvinna:  

Kvinnor födda år 1850 födde i medeltal fem barn. De kvinnor som föddes fyrtio år senare, år 1890, födde 
knappt två barn per kvinna. Denna fruktsamhet, dvs. antalet levande födda barn per kvinna, har sedan i 
stort varit stabil under hela 1900-talet. Varje årskull kvinnor under 1900-talet har haft en fruktsamhet som 
varierat mellan 1,8 och 2,1 barn per kvinna. För att en befolkning ska reproducera sig, dvs. förbi konstant 

eller öka, krävs att varje årskull kvinnor föder i genomsnitt 2,1 barn per kvinna eller annorlunda uttryckt: 
reproduktionstalet bör vara 2,1. Så är inte fallet för kvinnor födda efter 1890.  85

När författarna skriver om kvinnors fruktsamhet och det reproduktionsantal de ej uppnår och 

samtidigt använder sig utav värdeord som ”knappt” kan det tolkas hur en viss underton finns i 

sammanhanget. Formuleringen i stycket ovan antyder på så vis en underton gentemot kvinnor för 

att de inte föder fler barn. Det faktum att kvinnor representeras i relation till barn i större 

utsträckning än män kan kopplas till det Yvonne Hirdman skriver om genuskontraktet. Utifrån det 

menar Hirdman att det finns föreställningar i samhället om hur kvinnor är den omhändertagande 

parten, den som bland annat ansvarar för att föda barn samt uppfostran utav dem. I detta fall finns 

det en underton som på ett sätt enskilt beskyller kvinnor som den grupp som inte skulle vilja ha fler 

barn i sammanhanget. Detta blir på många sätt missvisande. Först och främst kan detta stycke tolkas 

som att det endast är kvinnor som kan stå till svars inför faktumet att det föds färre barn i dag än för 

150 år sedan. Stycket ovan hade kunnat avslutas på ett annorlunda sätt, exempelvis med en 

förklaring alternativt en diskussion. Hade det till exempel förts en diskussion kring de olika 

 För exempel se Reflex ABC, 2003, s. 21, 89 och 270.82

 För exempel se Reflex 123, 2012, s. 266 och 277.83

 Reflex ABC, 1995, s. 25-26, 84

Reflex ABC, 2003, s. 20. 

 Reflex ABC, 1995, s. 25-26. 85
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anledningarna som kan finnas till att par, inte endast kvinnor, i dag till skillnad från för 150 år sedan 

inte väljer att skaffa lika många barn hade det varit en annan sak. 

I kapitlet Välfärdssamhället skriver författarna om hur välfärden i olika samhällen kan se ut, och där 

diskuteras den bland annat i korrelation med hemmafruar.  I två utav läromedlen beskrivs det hur 86

det inte är nödvändigt med förskola för barn om ändå merparten av kvinnorna är hemmafruar:  

När man jämför länders välfärdssystem med varandra måste man först och främst komma ihåg att varje 
land har byggt ett system som är anpassat efter det egna landets förutsättningar och behov. Är till exempel 

majoriteten av kvinnorna hemmafruar så behövs knappats dagis. Inte heller någon längre 
föräldraförsäkring är nödvändig.  87

I stycket ovan skriver författarna ingenting om vilka konsekvenser detta får för de kvinnor som 

stannar hemma med barn i form av hemmafruar. Huruvida dessa kvinnor inte kommer ut i arbete, 

hur de får en försämrad pension och hur detta kan kopplas till en form av maktreaktion till deras 

arbetande partner. Den maktrelationen kan ses som det Hirdman beskriver som hierarkin i ett 

genussystem. Detta innebär att kvinnan i denna situation kan ses som en ofullständig version av 

normen, mannen, vilket gör att hon ej är kapabel att arbeta i samma utsträckning som en man. 

I samma kapitel finns en ständigt återkommande situation. De tre nyaste upplagorna från Reflex har 

alla med ett exempel om en outbildad, arbetslös och ensamstående mamma som lever på bidrag.  88

Den situation som denna kvinna befinner sig i beskrivs som svår och mer eller mindre dyster:  

Emma Karlsson är 20 år och ensamstående. Hon har sonen Martin som är två år. Egentligen har hon 
aldrig kommit in i arbetslivet. Hon har haft korta vikariat och några svartjobb på en restaurang. Någon 

fast anställning har hon aldrig haft. Gymnasiestudierna avbröt hon när hon väntade Martin. Emmas 
ekonomiska problem är akuta. Pengarna är nästan slut. Av lönen från sista jobbet och Martins barnbidrag 
återstår bara några få hundralappar. Hyran för lägenheten, matpengar och pengar till skor till Martin är de 
närmaste penningproblem hon måste lösa.  89

 Reflex ABC, 2003, s. 279,  86

Reflex 123, 2012, s. 285.

 Reflex ABC, 2003, s. 279. 87

 Reflex ABC, 2003, s. 270,  88

Reflex 123, 2012, s. 278-279,  
Reflex 123, 2017, s. 296-297.

 Reflex ABC, 2003, s. 270. 89
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Emmas situation beskrivs som svår, särkilt då hon är ensam med sonen och inte besitter någon 

utbildning eller något arbete. Emma illustreras även på en bild med sin son, där bildtexten beskriver 

hur ”Emmas ekonomiska situation var upp- och nedvänd. Socialbidraget blev enda möjligheten att 

rätta upp familjeekonomin”.  Det faktum att det är en kvinna som är i denna beroendeställning, 90

ensam med barn utan pengar, kan än en gång kopplas till hur kvinnor är underställda män och 

Hirdmans genussystem.  

5.5 Kvinnor som offer  
Ännu en kategori som utlästs vid en analys av läromedlen behandlar kvinnor i form av offer i olika 

sammanhang. Vad gäller de bilder som finns med i läromedlen går det exempelvis att se hur kvinnor 

i högre utsträckning visas upp som offer till fattigdom än män.  I ett av läromedlen skriver 91

författarna om FN:s millenniemål för att komma tillrätta med fattigdomen i världen, och ett av dessa 

mål behandlade kvinnor. Av de totalt åtta målen handlar ett utav dessa om att minska den  

diskrimineringen som sker av kvinnor.  I den senaste upplagan av Reflex presenteras en resolution 92

som ska bidra med ett genusperspektiv på krig och konflikter. Här skriver författarna inledningsvis 

hur den krigsföring som sker i dag ”innebär att civila drabbas hårdare än tidigare och särkilt hårt 

drabbas kvinnor och barn”.   93

I de tre senare upplagorna av Reflex har bland annat kvinnohandel fått ett större utrymme i 

läromedlen. Kvinnor är i alla dessa fall de som faller offer för någon typ av brottslighet. Författarna 

skriver bland annat om hur kvinnohandeln fått ökad uppmärksamhet och hur mycket pengar som 

denna brottslighet tjänar i förhållande till annan mer välkänd sådan:  

 Reflex ABC, 2003, s. 2003,  90

Reflex 123, 2012, s. 279, 
Reflex 123, 2017, s. 297.  

 För exempel se Reflex ABC, 1995, s. 23, 52, 71, 105, 206, 397. 91

 Reflex 123, 2012, s. 438. 92

 Reflex 123, 2017, s. 449. 93
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Kvinnohandel är en form av organiserad brottslighet som fått mycket uppmärksamhet. 

Rikskriminalpolisen uppskattade i början av 2000-talet att mellan 300 och 600 kvinnor i Sverige varje år 
utsätts för kvinnohandel. Vinsterna jämförs ofta med vinsterna från narkotika- och vapensmuggling och är 
alltså mycket stora. Enligt FN:s beräkningar ger internationell kvinnohandel en vinst på cirka sju 
miljarder dollar.  94

Samtidigt som detta får mer uppmärksamhet ifrågasätts ändock den bild som de just presenterat. 

Huruvida det egentligen är så pass allvarligt som det låter är något som bör reflekteras kring menar 

författarna:  

Andra mediebilder talar om olaglig handel med vapen, narkotika, cigaretter och stulna fordon, 
kvinnohandel och människosmuggling. Hur sann är en sådan bild, och är Sverige mer drabbat än andra 
länder? Brottsforskare menar att det gäller att hitta en balanserad bild, det vill säga å ena sidan att inte 

ägna sig åt överdrifter, och å andra sidan inte underskatta bilden.  95

I alla upplagor av Reflex påpekas det huruvida de som begår brott generellt är män.  I relation till 96

detta, att det är männen som beskrivs som gärningsmännen, presenteras kvinnor som deras offer. 

Exempelvis skriver författarna om hur det är kvinnor som utgör majoritet av de vittnen som hotas i 

samband med rättegångar.  I den senaste upplagan av Reflex uppmärksammas kriminella 97

ungdomsgäng. Även här är det män som begår brotten och konflikter ”blossar upp hela tiden, kring 

någon tjej, pengar, skitsnack, vad som helst.”  Dessa exempel på kvinnor i form av offer kan 98

analyseras utifrån Yvonne Hirdmans genussystemet. I egenskap av offer för både fattigdom, 

diskriminering och diverse brott blir kvinnor den part som är underordnad i samhället.  

5.6 Kvinnor har det sämre i andra länder 
Något som går att urskilja i samtliga upplagor av Reflex är en koppling till kvinnors situation i andra 

länder än Sverige. En nyanserad bild av frågan är något att föredra, särskilt när det handlar om 

utbildning av ungdomar, men i detta fall sker det ibland för att visa att Sverige är ”bättre”. Detta är 

 Reflex ABC, 2003, s. 218-219, 94

Reflex 123, 2012, s. 244-245. 

 Reflex 123, 2012, s. 244. 95

 Reflex ABC, 1995, s. 405,  96

Reflex ABC, 2003, s. 217-218,  
Reflex 123, 2012, s. 241,  
Reflex 123, 2017, s. 260. 

 Reflex 123, 2012, s. 246. 97

 Reflex 123, 2017, s. 265-266. 98
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något som är genomgående i alla upplagor, i liknande utsträckning. Författarna skriver bland annat 

om kvinnors situation i länder som räknas till Mellanöstern. I dessa fall handlar mycket om de 

bristande rättigheterna till följd av religion. Exempelvis det faktum att kvinnor ej har någon rösträtt 

eller hur otrogna hustrur stenas till döds.  På följande sätt beskrivs kvinnors situation i 99

Saudiarabien i ett utav läromedlen:  

Kvinnors rättigheter är starkt inskränkta och könssegregering tillämpas. Kvinnors plast är i hemmet och 
de får till exempel inte resa utan sällskap av en manlig släkting. Länge fick kvinnor inte köra bil, men 
numera kan kvinnor få tillstånd att ta körkort. Men ett problem är bristen på kvinnliga bilskollärare – en 

kvinna får inte vara ensam i bilen med en främmande man.  100

När författarna skriver om länder tillhörande världsdelen Afrika framställs kritiken på ett lite 

annorlunda sätt. I dessa fall handlar det om länder som kan ses som utvecklingsländer. Deras 

situation liknas med hur det tidigare förhållit sig i Sverige, hur kvinnor tagit hand om barn och hem 

utan att deras arbete registrerats i något BNP-värde.  Dessa länder beskrivs som länder som ej 101

”kommit lika långt” som resten av världen, västvärlden. I de fall som kvinnors förvärvsarbete 

presenteras har hon ett arbete som en hårt slitande bonde.  I utdraget nedan kritiseras även männen 102

som inkapabla till att lösa de problem som finns i den aktuella byn: 

Kvinnor har i allmänhet en längre arbetstid än männen om man räknar med både förvärvsarbetet och 
hushållsarbetet. Störst är skillnaden i Asien och Afrika. I många länder i Afrika är den typiska bonden en 

kvinna. Ofta har mannen flyttat till staden för att söka jobb – eller också sitter han tillsammans med de 
övriga männen i byn och ”löser problemen”, allt medan kvinnorna sliter med att bära ved, hämta vatten, 
sköta barnen och arbeta med jordbruket.  103

I en utav de tidigare upplagorna av Reflex skriver författarn även om statsskick i andra länder. 

Däribland finns en faktaruta om ett litet land i södra Afrika. Till denna faktaruta finns även en bild 

som illustrerar flertalet kvinnor, många av dem med ett ansiktsuttryck som visar allt annat än glädje. 

Detta är vad som står i om detta land i läromedlet:  

 Reflex ABC, 1995, s. 123-124, 99

Reflex ABC, 2003, s. 87. 

 Reflex 123, 2012, s. 220. 100

 Reflex ABC, 1995, s. 248. 101

 Reflex ABC, 1995, s. 205, 102

Reflex ABC, 2003, s. 304.

 Reflex ABC, 1995, s. 205. 103
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Kung Mswati III regerar över den lilla staten Swaziland i södra Afrika. 1982 efterträdde han sin far kung 

Sobhuza II som efterlämnade över 60 änkor och hundratals barn. Politiska partier är förbjudna och 
fackföreningar motarbetas av kungen, eftersom dessa har utlyst strejker. Varje år i augusti eller september 
sker den så kallade umhlanga där tusentals flickor och unga kvinnor hyllar kungafamiljen. Enligt 
traditionen väljer kungen en ny drottning vid varje umhlanga.  104

I de två senare upplagorna av Reflex är kritiken till andra länder mer inriktad på hur välfärden ser ut 

runt om i världen, hur kvinnor i dessa länder ej har samma möjlighet att arbeta.  Detta kopplas 105

mer och mer till en diskussion kring jämställdhet. I stycket nedan kan vi se hur denna diskussion 

förs i ett utav läromedlen:  

Graden av jämställdhet påverkar samhället på många sätt. I länder som Italien och Japan där 
barnomsorgen inte är utbyggd utan där det förutsätts att kvinnorna ska stanna hemma hos barnen blir 

resultatet drastiskt sjunkande födelsetal. Kvinnorna vill ut och arbeta och väljer bort barn. I 
utvecklingsländer där kvinnor fått mer ekonomisk makt minskar barnadödligheten. Kvinnor och män i 
maktställning lägger vikt vid olika saker.  106

I stycket ovan skriver författarna om hur olika saker prioriteras beroende på om kvinnor eller män 

besitter maktställning. Detta är något som de även skriver om i relation till den kvinnliga 

representationen i politiska sammanhang. I dessa fall delger de en än mer nyanserad bild av dessa så 

kallade utvecklingsländer, som till och med är högre än länder i västvärlden:  

I topplistan över länder med högst antal kvinnor i parlamentet finns länder med låg socioekonomisk 
utveckling som exempel Rwanda och Costa Rica medan länder med god socioekonomisk utveckling som 

Frankrike och USA saknas.  107

Inslagen om jämställdhet i dessa delar av läromedel ökar ytterligare i de två senare upplagorna av 

läromedlen. Författarna skriver om jämställdhet runt om i världen och hur den kan te sig utifrån 

indexet Global Gender Gap Index. Kvinnors olika förutsättningar till att kunna påverka och få 

politisk makt presenteras i ett tabell med olika länders rankning i detta index.  När detta index 108

presenteras tar författarna chansen att visa hur bra Sverige ligger till, till skillnad från andra länder:   

 Reflex ABC, 2003, s. 190. 104

 Reflex 123, 2017, s. 292-293.105

 Reflex 123, 2012, s. 82. 106

 Reflex 123, 2017, s. 98. 107

 Reflex 123, 2012, s. 81-84,  108
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FN publicerar också ett ojämställdhetsindex, Gender Inequality Index, som visar skillnader mellan 

kvinnor och män i varje land. Där låg Sverige på första plats!  109

I detta avsnitt beskriver författarna om hur kvinnors situation kan se ut i andra länder än Sverige. De 

olika situationerna kretsar kring diverse svårigheter som dessa kvinnor lever med samt hur de på 

olika sätt är underordnade. I dessa avsnitt påpekas det även hur Sverige, till skillnad från 

omvärlden, är ledande i frågor rörande jämställdhet. Andra länders diskriminering och förtryck av 

kvinnor i kombination med Sverige som hyllas blir något problematiska tillsammans. Det kan 

tolkas som ett sätt att dölja hur ett hierarkiskt genussystem existerar i Sverige. Genom att författarna 

upprepande gånger framhäver hur mycket sämre kvinnors situation är i andra länder blir kvinnors 

situation i Sverige undangömd. Det som kan ge uttryck för ojämställdhet i Sverige blir i detta 

sammanhang något som inte diskuteras då det kan värderas som inte ”lika illa” i en jämförelse med 

andra länder. 

5.7 Fiktiva personer bekönas 
Fiktiva personer som är med i läromedlens exempel förekom oftare i de äldre upplagorna. Det var 

även vanligare att de äldre upplagorna då presenterade dessa som män. Den första upplagan av 

Reflex finns fiktiva personer med i kapitel som behandlar bland annat ekonomi, politik och 

näringsliv för att göra texten mer levande. Dessa exempel berättar om odlaren, jordbrukaren, 

bonden, skomakaren, mjölnaren, skräddaren samt en juristdomare. Alla dessa presenteras som 

män.  I dessa sammanhang blir dessa människor män till följd av det Yvonne Hirdman skriver om 110

genussystemet och hierarki, hur det är männen som ses som normen i samhället. I ännu ett exempel 

förblir personen en man i alla läromedel.  I exemplet beskrivs en pojke som kör motorcykel 111

berusad:  

Antag att en 17-årig pojke kört motorcykel med 0,8 ‰ alkohol i blodet. Förlorar han körkortet? Eller får 

han böta? Eller förlorar han körkortet och får dessutom böta?  112

 Reflex 123, 2012, s. 324. 109

 Reflex ABC, 1995, s. 54, 217-218, 239, 247, 254, 295 och 413. 110

 Reflex ABC, 1995, s. 172,  111

Reflex ABC, 2003, s. 132, 
Reflex 123, 2012, s. 177,  
Reflex 123, 2017, s. 194. 
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Detta exempel finns med i alla läromedel, och det är alltid en pojke det handlar om. Den manliga 

överrepresentationen av fiktiva personer stämmer även överens med resultatet från den tidigare 

forskningen från Skolverket. Skolverket fastslog hur det är pojkar och män som oftare representeras 

”människor” i exempel ges ett kön. I de två senare läromedel får pojken som kör motorcykel 

sällskap av en jämnårig flicka.  Det exempel som hon finns med i involverar dock inget fordon av 113

något slag, men däremot en annan man: 

Antag att en 17-årig flicka vill gifta sig med sin något år äldre pojkvän, mot sina föräldrars vilja. Vem är 
det som egentligen bestämmer om de ska få gifta sig?  114

I en annan del av läromedlet finns det ännu ett avsnitt som behandlar en flicka som vill gifta sig 

med sin äldre pojkvän. Eleverna uppmanas sedan till att diskutera om de anser att det är lämpligt att 

hon ska få göra detta.  Om vi i sammanhanget tar och jämför dessa två olika typer av exempel blir 115

det tydligt hur dessa får olika roller. Flickorna förstår utifrån hennes vilja att gifta sig trots det 

faktum att de är minderårig. Pojken har ett intresse för motorcyklar, tillika alkohol. Utifrån det 

Hirdman beskriver som genuskontraktet finns det föreställningar om hur och vad kvinnor och män 

kan göra. Det finns här en dikotomi mellan flickorna och pojken, ett isärhållande mellan sådant som 

uppfattas som kvinnligt och manligt. I detta fall har författarna visat att det inte är tänkbart att det 

skulle vara en flicka som istället skulle köra denna motorcykel i läromedlens exempel. Författarna 

hade i alla dessa exempel egentligen kunnat utesluta frågan gällande genus genom att de exempelvis   

endast hade handlat om en 17-åring i olika situationer. Det faktum att författarna väljer att skriva 

om genus på dessa sätt, utan någon form av problematisering, upprätthålls de föreställningar som 

finns i samhället kring kvinnliga och manliga normer.  

De gånger kvinnor representeras i exemplen i läromedlen sker detta ofta på ett sätt som framför dem 

som ej kapabla till att tjäna pengar själv eller någon som undanhåller pengar från min make.  116

Ännu ett exempel på detta är när författarna beskriver hur det går till när någon hamnar hos 

Kronofogden. Fiktiva Hanna får gestalta detta. Hon köper en ”häftig” mobiltelefon, men efter att ha 
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varit slarvig med sin ekonomi kan hon inte betala sin växande skuld. Hannas icke ansvarsfulla 

agerande uppmanas eleverna att diskutera, samt hur hon skulle gjort istället.  Det faktum att 117

Hanna som kvinna är den som inte kan ta ansvar för sin ekonomi speglar hur det vanligtvis 

diskuteras om kvinnor i läromedlen gällande ekonomi. Utifrån Hirdmans genuskontrakt kan denna 

situation förstås som ett moraliserande över vad som händer när kvinnor ger sig in på områden som 

annars är mansdominerande. Det faktum att Hanna inte är kapabel att sköta sin ekonomi sker i detta 

fall till följd av att hon är kvinna. 

Den kvinnliga representationen har dock förbättrats något i och med de två senaste upplagorna av 

Reflex. Denna förbättring syftar till en ökat diskussion kring jämställdhet. I inledningen till ett utav 

läromedlens kapitlen, Individ och identitet, sker en presentation av en gymnasieelev. Den person 

som vi möts av här är en ung kvinna.  Hon studerar på gymnasiet och berättar även om vad hon 118

som tjej brinner för:  

Mirela går första året på gymnasiet, samhällsvetenskapligt program. Så här beskriver hon sig själv: 
”Jag är svensk, jag är född i Sverige och har svenskt medborgarskap, så min nationalitet är helt klar. 
Men etniskt är jag kosovoalban. […] Jag brinner för jämställdhet. Att jag är tjej ska ha betydelse på 

arbetsmarknaden och i alla möjliga sammanhang kan jag aldrig acceptera. Därför är jag aktiv i en 
feministgrupp på skolan.”  119

I samband med att Mirela presenteras belyser författarna diverse saker som helt fattats i de tidigare 

upplagorna av Reflex, exemplevis feminismen som ett verktyg för jämställdhet. Det faktum att 

Mirela här representerar en ung kvinna som tillsammans med andra väljer att diskutera 

jämställdhetsfrågor på skolan visar på ett normkritiskt agerade från författarna.  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6. Diskussion och slutsats 
I detta kapitel kommer en fördjupande diskussion kring studiens resultat som helhet att ske. Med 

andra ord innebär detta att resultatet från de granskade läromedlen kommer att diskuteras på ett mer 

översiktligt plan, med den tidigare forskningen och den teoretiska ansatsen i beaktning. De frågor 

som detta kommer att struktureras utifrån är de tre forskningsfrågor som styr uppsatsen.  

6.1 Hur representeras kvinnor i läromedlens texter, bilder och 

elevuppgifter över tid?  
De läromedel som ingår i denna undersökning visar på en varierad typ av representation av kvinnor 

över tid. Ett antal olika kategorier har anträffats vid en analys av dessa läromedel. Dessa kategorier 

har generellt sett visat på en undermålig representation av kvinnor utifrån det perspektiv om 

jämställdhet som läroplanen samt syftet för samhällskunskapsämnet efterfrågar. I majoriteten av 

kategorierna var den kvinnliga representationen obefintlig eller mycket liten i de två äldre 

upplagorna. De gånger kvinnor finns med i dem sker detta i majoriteten av fallen på ett sätt som kan 

uppfattas som ett ifrågasättande av kvinnors förmåga att delta i samhället. I de två senare 

upplagorna kan en viss problematisering av eller diskussion kring diverse problem utläsas i större 

omfattning. Detta gäller exempelvis kategorin som behandlar kvinnors arbetsliv. Upplagorna från år 

1995 och 2003 talar som en ”traditionell” uppdelad arbetsmarknad och diskuterar löneskillnader 

mellan kvinnor och män på ett sätt som uppmanar till jämställd lönefördelning i det minsta laget. I 

upplagorna av Reflex från år 2012 och 2017 har dessa frågor problematiseras och istället beskrivs 

det finnas ”föreställningar” som påverkar människors yrkesval.  

Det finns dock avsnitt där kvinnors situation beskrivs på ett likvärdigt sätt i alla upplagor, och då 

inte i den positiva bemärkelsen. I de kategorier som behandlar kvinnor och partners samt kvinnor 

som offer är kvinnor från och med läromedlets start år 1995 och fortsättningsvis fram till år 2017 

presenterade som underordnade män. I alla upplagor av Reflex beskrivs kvinnor exempelvis som 

den svagare parten i ett förhållande, och detta sker utan någon form av reflektion kring hur det kan 

förhålla sig på det sättet. Hustrumisshandel är ett annat exempel på hur kvinnor framställs som offer 

för männens makt. När detta ämne presenteras sker det ingen form av problematisering kring själva 

fenomenet hustrumisshandel. Det faktum att flertalet kvinnor misshandlas fysiskt och psykiskt av 
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den person de lever med framställs mer som en sak som ”bara finns där” och ”finns inte så mycket 

att göra åt”, och kvinnor förblir underordnande. 

Likt den tidigare forskningen från Skolverket och DEJA är kvinnor underrepresenterade, och detta 

gäller även läromedlens bilder. I kapitel rörande exempelvis politik och ekonomi, både nationellt 

och internationellt, är det män som illustreras på dessa bilder. Det finns dock passager där det är 

kvinnor som är överrepresenterade, där männen istället är underrepresenterade. Detta behandlar de 

bilder där barn finns med. När en förälder och ett barn finns med på samma bild är det i de allra 

flesta fall en kvinna som utgör föräldern, och de stereotypa föreställningarna upprätthålls även på 

detta område.  

De elevuppgifter som återfinns i läromedlen där kvinnor är representerade är sällan 

problematiserade eller adekvat utformade. Ett exempel på detta är den kvinnliga 

underrepresentationen i avsnitt som behandlar politik och ekonomi. Över tid har har kvinnor varit 

mer eller mindre osynliga i avsnitt gällande politik och ekonomi vad gäller upplagorna av Reflex 

från år 1995 och 2003. I dessa påpekas endast den kvinnliga underrepresentationen utan någon 

vidare reflektion. I upplagorna från år 2012 och 2017 har författarna inkluderat en elevuppgift för 

att diskutera den kvinnliga underrepresentationen i samband med ekonomiska teoretiker. ”Varför är 

och har nationalekonomin varit så mansdominerad?” är den fråga som eleverna ska besvara.  I ett 120

sammanhang där eleverna läst ett kapitel som mer eller mindre helt saknat en representation av 

kvinnor är min uppfattning att det kan vara svårt att svara på en fråga som denna. Då läromedlets 

text inte givit eleverna någon form av vägledning i frågan kan det istället sluta med att deras svar 

består av stereotypa föreställningar.  

I relation till den tidigare forskningen från Skolverket och DEJA visar resultatet från denna 

undersökning hur den kvinnliga representationen i de studerade läromedlen fortfarande sker i en 

form av underordning till män. De gånger kvinnor presenteras som underordnade män på något sätt, 

sker det i majoriteten av fallen inte någon form av problematisering av den underordningen. Om 

något skulle diskuteras i dessa sammanhang sker detta i sådana fall utifrån stereotypa 

föreställningar.  

 Reflex 123, 2017, s. 425.120
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6.2 Finns det exempel på alternativa genusidentiteter i läromedlen 

över tid?  
De läromedel som studerats i denna undersökning sträcker sig över tid från år 1995 till 2017. Under 

dessa år går det att se ett ökat innehåll vad gäller en diskussion kring jämställdhet mellan kvinnor 

och män. Vad gäller inkludering av alternativa genusidentiteter, det vill säga, inte endast kvinna och 

man, har författarna inte varit lika framgångsrika. För att svara på denna frågeställning kan här 

tilläggas att det inte finns med några alternativa genusidentiteter i Reflex läromedel över tid. När 

dessa läromedel först skulle granskas fanns dock en viss öppning i huruvida detta var något som fått 

en plats i det senaste av läromedlen. Ett tillägg av kapitel har gjorts i denna upplaga, vid namn Han, 

hon och hen. I detta kapitel finns inledningsvis ett avsnitt där en diskussion kring alternativa 

genusidentiteter hade kunnat passa in:  

Inte bara kvinna eller man 
När vi pratar om genus är det viktigt att tänka på att män och kvinnor inte är enhetliga grupper. En fattig 
kvinna med romskt ursprung har till exempel lite gemensamt med den kvinnliga chefen för ett av 

Sveriges största företag. Din livssituation påverkas med andra ord av fler faktorer än kön, till exempel 
klass, ålder och etnicitet.   121

Att döma av detta styckes rubriksättning och inledning kan det uppfattas som att en introduktion till 

alternativa genusidentiteter är vad som väntar. Istället presenterades ett förhållningssätt om 

intersektionalitet. Intersektionalitet är även det viktigt att behandla i ett läromedel i gällande 

samhällskunskap, men i det fallet handlar det trots allt endast om kvinnor och män. Detsamma 

gäller den förklaring författarna delger eleverna av ordet hen. Ordets innebörd beskrivs på följande 

sätt:  

Vad betyder då hen? Hen är ett könsneutralt personligt pronomen som kan användas istället för hon eller 

han då könet är okänt eller betraktas som oväsentligt.  122

I denna begreppsförklaring menar författarna att hen används då könet på en person är antingen 

okänt eller oväsentligt att delge. I och med denna formulering kan det tolkas som att det ändock är 

kvinna och man som utgör de kön som finns. Då det ej förekommer någon form av presentation av 

inkludering av alternativ genusidentitet blir beskrivningen av ordet ofullständig. Exempelvis hur 
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hen kan användas av personer som varken identifierar sig som kvinna eller man hade i detta 

sammanhang varit relevant att upplysa eleverna om.  

I sin rapport I enlighet med skolans värdegrund? beskriver Skolverket vad ett föredömligt 

läromedel bör innehålla:  

[…] inslag som aktivt och medvetet främjar kvinnors, mäns och transpersoners lika rättigheter och 
möjligheter, motverkar traditionella könsmönster samt uppmuntrar eleverna att pröva och utveckla sina 
förmågor och sina intressen oberoende av könstillhörighet.123

Utifrån Skolverkets beskrivning av ett föredömligt läromedlen skulle Reflex inte räknas till dessa, 

till följd av att transpersoner ej blir inkluderade i dem.  

6.3 Vilka effekter får dessa framställningar utifrån genusteori?  
I de två äldre upplagorna av Reflex förekommer det information gällande genus som i dess 

sammanhang kan upplevas som något överflödig. Författarna skriver bland annat om hur 

”tidskriftsläsandet är starkt knutet till kön och utbildning" och då att män läser mer än kvinnor, samt 

hur den grupp som läser mindre i de flesta fall även är lågutbildad.  Formuleringar som dessa kan 124

tolkas som att kvinnor tillhör en grupp som är sämre utbildad än gruppen män. Än en gång blir 

kvinnor underordnade män, som Yvonne Hirdman skriver om i sitt genussystem.  

Något som däremot ökat i omfång i de två nyare upplagorna är beskrivningar av genusteori, den 

teori som denna studie grundar sig på. Hirdmans teori om isärhållande och manlig överordning 

presenteras och diskussioner kring normer är mer vanligt.  Dessa passager förekommer oftast i 125

kapitel gällande identitetsskapande och makt i samhället, men uteblir i andra diskussioner. Likt den 

tidigare forskningen från Skolverket och DEJA är dessa inslag något som endast finns med 

sporadiskt i läromedlen, och inte något som genomsyrar dem som helhet. Till exempel påpekas den 

kvinnliga underrepresentationen i passager angående politik och ekonomi, förutsatt att det inte är i 

relation till någon form av skandal. Detta sker dock utan att inkludera de nya inslagen gällande 
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genussystem och genuskontrakt. Kvinnliga makthavare världen över förekommer sällan i 

läromedlen och dikotomin blir som allra tydligast i dessa avsnitt.  

Stereotypa föreställningar är fortsättningsvis inslag i de senare upplagorna av Reflex. Det faktum att 

kvinnor i större utsträckning illustreras tillsammans med barn, men sällan finns med i form av 

politiker eller någon annan typ av makthavare är i sammanhanget problematiskt. I läroplanen slås 

det fast att skolan ska vila på ett jämställdhetsperspektiv. Dessa typer av bilder förstärker dock samt 

upprätthåller de föreställningar som finns i samhället angående kvinnliga egenskaper. Hirdmans 

genuskontrakt blir i sammanhanget tydligt då kvinnor tilldelas den som vårdar om barn.  

Enligt Skoverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund? innehåller ett föredömligt läromedel 

följande delar:  

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

distans till könsfrågan underlättas om ämnet relateras till samhälleliga praktiker. Förebildliga läroböcker 
tillämpar också olika former av strategier i syfte att upprätta en relation till alla läsare, oavsett kön, i deras 
vardag för att därigenom öppna texten för dialog, kritisk granskning och värdering.126

Över tid har läromedelsserien Reflex visat på ett ökar innehåll som främjar till en diskussion 

gällande jämställdhet mellan kvinnor och män. Läromedlen har ett dock även innehåll som 

fortsättningsvis uppvisar dikotomi med stereotypa föreställningar, en hierarki med kvinnlig 

underordning samt ett uteslutande av transpersoner. Till följd av detta kan läromedlen ej räknas som 

föredömliga läromedlen, utifrån Skolverkets utsaga ovan.  

Då läromedlen, något som påvisats tidigare som en väsentlig del i undervisningen, är bristfälliga 

innebär detta ett högre krav på läraren. Med ofullständiga läromedel får den enskilde läraren arbeta 

hårdare för att kompensera dem. Läroplanen beskriver uttryckligen hur skolväsendet ska vila på det 

grundläggande värdet om jämställdhet mellan kvinnor och män. Med bristfälliga läromedel på detta 

område riskerar detta att bidra till att elever blir än mer indoktrinerade i dessa problematiska 

föreställningar, då läromedlen ej kan ge dem någon annan infallsvinkel eller problematiseras dessa. 

Ett allt högre krav på den enskilde läraren innebär i detta avseende att denne inkluderar ett kritiskt 

granskade av de använda läromedlen samt ett problematiserade utav dem. Detta skulle i sig kunna 
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skapa problem och svårigheter i praktiken. Rent spekulativt skulle det kunna finnas lärare som anser 

att läromedlet inte är i behov av någon komplettering, alternativt att hen upplever sin kunskap på 

området som bristfällig. I båda dessa, hypotetiska, situationer skulle detta innebära att eleverna går 

miste om ett nyanserat förhållningssätt till de annars stereotypa framställningarna i läromedlen. För 

att vidare studera denna fråga skulle det vara av intresse att genomföra någon vidare studie. Någon 

form av klassrumsobservation alternativt intervjustudie med lärare, för att på ett närmare sätt kunna 

komma underfund med vilka möjliga effekter dessa ofullständiga läromedel kan resultera i ute i 

undervisningen på skolorna.  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