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Abstract: 
Studien har sin utgångspunkt i att undersöka hur läroböcker inom SO-ämnet framställer pojkar och 

flickor i relation till de könsnormer som finns. Vidare ställs resultatet av studien i relation till läro-

planens utlåtande om hur skolor och de enskilda lärarna ska arbeta med genus och jämställdhet. 

Studien undersöker också hur text- och bildutrymmet är fördelat mellan könen i läroböckerna som 

är riktade till lågstadieundervisning. Analysen behandlar de ovanstående frågorna och resultatet går 

emot den tidigare forskningen som visat att pojkar är högt överrepresenterade inom läroböcker. 

Studien jag genomfört visar på en viss överrepresentation av pojkar inom flera områden men inte så 

markant som tidigare forskning pekat på. Analysen visar att läroplanens riktlinjer följs till stor del. 

Vid endast ett uppslag i den kvalitativa analysen porträtteras så ensidiga könsstereotyper att det går 

att ifrågasätta huruvida läroplanen efterföljs.  

Nyckelord: Genus, genusordning, kön, jämställdhet, läromedel, läroböcker, sam-

hällskunskap 
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1. Inledning 
Genus har blivit ett ämne som diskuteras allt mer i dagens samhälle. Jag har upptäckt att många för-

äldrar börjar ifrågasätta de könsroller som barn skolas in i från födseln. Enligt egen erfarenhet får 

nyfödda spädbarn på BB än idag rosa eller blått födelsekort beroende på vilket kön de har, detta be-

ror enligt Bronwyn (2003 s. 16-18), Connel (2009, s. 129-130) och Olofsson (2007, s. 20-22) på att 

omgivningen börjar socialisera spädbarnen till sitt kön. Det finns samhällsmedborgare som vill be-

vara de könsmönster som finns samtidigt som det växer till sig en ökad grupp av föräldrar som vill 

förändra de könsmönster och könsroller som existerar (Bergkvist, 2008). Denna önskan om en för-

ändring kan bland annat ses genom det ökade antalet böcker som publicerats under den senaste ti-

den som ifrågasätter de snäva könsrollerna. Ett bokexempel är ”Ge ditt barn 100 möjligheter istället 

för två” (Henkel, Tomičić, 2017) som vänder sig till vuxna, andra exempel är ”Konrads 

klänning” (Medel-Hartvig, 2014) och ”Så gör prinsessor” (Gustavsson, 2006). OLIKA förlag är ett 

helt bokförlag som enbart ger ut böcker för att öka mångfald och ifrågasätta bland annat de 

könsnormer som finns. Klädkedjan Åhlens beslutade år 2016 att slopa den könsuppdelning på klä-

davdelningen som då rådde. Uppmärksamheten blev stor i media och människor protesterade och 

hyllade Åhlens för deras handling (Backlund, 2016). Den blandade responsen bevisar den bredd av 

åsikter som finns i landet och hur aktuellt genusfrågor är i dagens samhälle på flera fronter. 

I skolans samhällskunskapsämnen ska eleverna få utveckla sin förståelse för hur viktigt jämställdhet 

är (Skolverket, 2017, s. 224). Eleverna ska enligt det centrala innehållet få arbeta med könsroller 

och jämställdhet i årskurs 1-3 (Skolverket, 2017, s. 225). I läroplanens värdegrund står det att sko-

lan på alla sätt de kan ska förmedla jämställdhet mellan könen (Skolverket, 2017, s. 7). Enligt läro-

planen (2017, s. 8) har skolan ansvar för att motarbeta traditionella könsmönster under den tiden 

eleverna är i skolan. Eleverna ska få utvecklas fritt inom deras intressen och deras förmågor samt 

testa sig fram oberoende av vilket kön de har. Skolverket (2017, s. 8) hävdar att skolan har ett an-

svar i hur elevernas syn på kvinnlighet och manlighet formas eftersom elevernas syn påverkas uti-

från deras omgivnings bemötande. Synen på manlighet och kvinnlighet formas också genom de oli-

ka förväntningar som vuxna kan ställa på eleverna utifrån kön samt de olika krav och förväntningar 

som finns. Skolverket tydliggör därmed att skolan inte ska vara en plats där elever formas till att 

passa in i de traditionella könsmönster (Skolverket, 2017, s. 8). 

Regeringen har satt upp jämställdhetsmål som bland annat strävar mot att kvinnor och män ska ha 

lika makt och inflytande (Regeringen, 2016). Målet innebär också en strävan mot att män och kvin-
	 	 �1



nor samt pojkar och flickor ska ha samma möjlighet till utveckling, utbildning och studieval. Där-

med finner jag det väldigt intressant att analysera hur dagens läroböcker förmedlar kön i både bild 

och text. Jag vill få insyn i hur män och kvinnor samt pojkar och flickor framställs i läroböcker 

inom undervisningen i samhällskunskap för att se om de läromedel som används ligger i linje med 

Skolverkets rekommendationer.  

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur män och kvinnor samt pojkar och flickor framställs samt 

hur fördelningen ser ut i både bild och text inom läroböcker i samhällskunskap för lågstadiet. Syftet 

är också att få kännedom om läroböckerna är i enlighet med läroplanen (Skolverket, 2018.  

1.3 Frågeställning 
Hur är text- och bildutrymmet fördelat mellan könen?  

Hur framställs pojkar och flickor i läroböcker inom samhällskunskap för lågstadiet?  

Hur framställs pojkar och flickor i läroböcker för lågstadiet utifrån läroplanens riktlinjer? 

2. Centrala begrepp 
För att skapa en gemensam grundförståelse för några begrepp som utgör kärnan i examensarbetet 

kommer jag gå närmare in på begreppen och presentera de mer ingående. Det är viktigt att tydliggö-

ra den definition jag valt att luta mig mot i examensarbetet för att begreppen ska bli förståeliga för 

alla läsare, på så vis undviker jag att de centrala begreppen missförstås. 

2.1 Kön 
I denna studie kommer kön användas som uttryck för det biologiska könet hos en eller flera indivi-

der. Kön används som ett sätt att skilja individer åt beroende på vilka könsceller de har (Nationalen-

cyklopedin). När kön förekommer i examensarbetet innebär kön enbart de biologiska skillnaderna 

och inkluderar ej förväntningar och de normer som följer med ett kön. När kön ska belysas utifrån 

samhällets förväntningar i examensarbetet skrivs det som genus vilket jag presenterar nedan. 

2.2 Genus 
Hirdman (2001, s. 12-16) menar att genus har tagits från engelskans ord gender för att stå för mer 

än bara ordet kön. Ordet genus innefattar allt som finns runt om människan som förväntningar, fö-

reställningar och tankar om någon med ett kön. Denna någon får olika förväntningar på sig beroen-
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de på vilket kön den har. Omvärlden tänker, anser och uppfattar kvinnor och män på olika sätt uti-

från den tid vi lever i nu och den omgivning vi är en del av. Därmed får kvinnligt och manligt helt 

olika innebörd. Begreppet genus sätter relationen mellan man och kvinna i fokus och för fram den 

fostran, det tvång och den över- och underordning som står mellan könen. Begreppet behövs för att 

kunna skåda vad som hänt med män och kvinnor i relation till varandra menar Hirdman (2001, s. 

12-16). Connel (2009, s. 24-25) hävdar att mönster i de sociala relationerna bildar strukturer och 

därmed är genus en social struktur. Vidare i examensarbetet när genus omnämns innefattar det en-

ligt ovanstående de förväntningar och föreställningar som finns på en person beroende på vilket kön 

hen har.  

Jag kommer nu gå vidare med att förtydliga begreppet normer eftersom många normer bygger på 

vilket kön en person har och är starkt kopplat till de förväntningar som ligger på en person beroende 

på könet.  

2.3 Normer 
Enligt Idebäck och Halvardsson (s. 117-119) finns det en rad olika spelregler i vårt samhälle som vi 

oftast följer utan att ifrågasätta. Normer likställt ibland med osynliga regler, att vi ställer oss i kö i 

matbutiken för att betala är självklart för många och inget vi ifrågasätter. Det är ett inlärt beteende 

och en typ av norm. Men det finns även normer som styr hur en människa bör vara och ha för in-

tressen enbart utifrån vilken kön hen har, det brukar kallas könsnormer. Könsnormer avgör hur en 

person bör klä sig, ha för accessoarer och frisyr beroende på kön. Dessa normer upprätthålls genom 

att det nyfödda spädbarnet börjar socialiseras, jag kommer nedan ge en tydligare bild av vad det in-

nebär.  

2.4 Genusordning och genussystem 
Genusordning och genussystemet innebär att män strukturellt sett i samhället är överordnad kvin-

nan. Män och kvinnor anses ha olika egenskaper och verksamhetsområden och dessa värderas där 

mannens egenskaper alltid står högst. En man är därmed generellt sett alltid överordnad en kvinna. 

Genom det här synsättet upprätthålls genussystemet (Hirdman, 2001, s. 27-35). 

2.5 Jämställdhet 
Jämställdhet innebär att män och kvinnor har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i livet 

(Jämställdhetsmyndigheten, 2017). Alla människor ska kunna forma sitt liv på det sätt hen önskar 
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utan att stoppas av de förväntningar som finns på grund av sitt kön. Ingen människa ska heller dis-

krimineras på grund av det könet hen har. Alla människor ska med andra ord vara jämlika oavsett 

kön (Jämställdhetsmyndigheten, 2017). Varje enskild man är inte lik alla andra män och varje en-

skild kvinna är inte lik resterande kvinnor i denna värld därmed förekommer generaliseringar när 

det talas om jämställdhet i det här examensarbete.  

3. Bakgrund 
Genus- och jämställdhetsfrågor är i dagens samhälle högaktuella och diskuteras på flera olika nivåer 

så som inom FN, regeringen, Skolverket samt internationella nätverk. Jag antar att debatterna som 

är så spridda ger någon form av avtryck i litteratur och läroböcker, därmed blir det aktuellt att un-

dersöka detta. Jag kommer här att redogöra för de mål och riktlinjer inom genus- och jämställdhets-

frågor som finns inom FN, Regeringen och Skolverket samt lyfta den förändring som skett i läro-

medelsgranskningen och vad det fått för konsekvenser. Jag kommer också redogöra för hur läro-

böcker kan fungera som ett maktmedel och vilken kraftfull påverkan det kan ha på barn.  

3.1 FN, Regeringen och Skolverket 
FN (globalamålen, 2018) har som mål att kvinnor och män skall vara jämställda. De anser att jäm-

ställdhet krävs för att utvecklingen inom länder ska vara hållbar. Målet avser bland annat att kvin-

nor och män ska ha lika mycket makt och lika mycket inflytande, män ska inte få fortsätta ha högre 

lön än kvinnor på grund av sitt kön och en social jämlikhet skall råda mellan könen. FN:s globala 

mål bekräftar och stödjer Hirdmans (Hirdman, 2001, s. 27-35) teori om den genusordningen som 

råder mellan könen. FN:s globala mål berör i allra högsta grad min frågeställning då jag ska titta hur 

kvinnor och män samt pojkar och flickor framställs i läroböcker som i sin tur är en pusselbit till att 

forma barnens syn på kön och sin egen roll i samhället. Männen har idag mest makt i världen, även 

i de mest jämställda länderna som Island, Norge och Finland. Sverige är rankad på femteplats som 

världens mest jämställda land enligt The Global Gender Gap 2017 (2017). I Sverige har regeringen 

jämställdhetsmål som strävar mot att båda könen ska ha samma möjlighet till utbildning och till ut-

veckling, kvinnor och män skall dela lika på hemarbetet samt inneha lika mycket makt och infly-

tande. Sveriges regering stävar mot att bryta de traditionella könsroller som finns i många hem runt 

om i landet (Regeringen, 2016).  

Samtidigt som FN och Sveriges regering strävar mot jämställdhet arbetar även förskolor (Skolver-

ket, 2018) och skolor (Skolverket, 2017) i hela landet för jämställdhet. Regeringen är enade i målet 
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för jämställdhet, Skolverket ger direktiv om att varenda vuxen som arbetar inom förskola och skola 

ska motarbeta traditionella könsmönster (Skolverket, 2017, s. 8). Under perioden 2007-2010 tillför-

de riksdagen och regeringen 1,6 miljarder kronor för att satsa på jämställdhet i skolorna genom ex-

empelvis fortbildning av verksam personal och stärkt elevhälsa (SOU 2010: 99 s. 45).  

I ovanstående avsnitt redogjorde jag för hur FN, Skolverket och regeringen arbetar för jämställdhet 

mellan könen. Jag kommer nu att utveckla hur jämställdhet och genus hänger ihop. Jämställdhets-

myndigheten (2017) fastslår att jämställdhet inte bara handlar om att nå upp till en jämn fördelning 

mellan kvinnor och män utan det handlar också om att sätta fokus på de föreställningar och normer 

som finns på människor utifrån kön. De ideal, attityder och värderingar som förekommer i samhäl-

let på de olika könen ska synliggöras för att på så vis skapa medvetenhet om genus. När jämställd-

het undersöks letas det ofta efter skillnader mellan könen som är mätbara medan nästa steg är att 

analysera de skillnader som finns mellan könen och titta på vilka normer, ideal och föreställningar 

som har lett människor till de handlingar och livsval som numera slås fast som ojämställda. På så 

vis handlar jämställdhet om genus och tvärtom, eftersom de normer och föreställningar som finns 

på de olika könen leder människor till en ojämställd värld. De normer och ideal som finns på könen 

är med andra ord delvis roten till jämställdhetsproblemen som råder (Jämställdhetsmyndigheten, 

2017).  

Jag kommer nu redogöra för vad lärare och andra vuxna inom skolan ska efterleva enligt läropla-

nen. Läroplanen ska vara utgångspunkten i allt som rör skolan, både vuxnas bemötande, ställnings-

taganden och ämnesinnehåll fastslås i läroplanen och är gemensam för hela landet. Läroplanen som 

är aktuell i dagsläget utkom 2011 och har sedan blivit reviderad år 2015 och 2017. Följande står i 

läroplanen:  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta 
är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.    

Sedan uttrycker Skolverket (2017, s. 8) att skolan aktivt och medvetet ska främja elevernas lika rät-

tigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att motver-

ka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar ut-

bildningen, hur eleverna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar 
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till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan ska därför organisera 

utbildningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans, samt prövar och utvecklar sin förmåga 

och sina intressen, med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet. Ele-

verna ska också introduceras till vad könsroller och jämställdhet är och arbeta med det i enlighet 

med kursplanen för samhällskunskapsämnet (Skolverket, 2017, s. 225). Jag kan i detta utläsa att 

Skolverket ger tydliga direktiv om hur skolan ska förhålla sig till eleverna och bortse från kön och 

se till individen, men också att skolan ska sträva och arbeta för att utveckla eleverna att frångå de 

traditionella könsroller och könsmönster som idag existerar. Eleverna ska också få arbeta med ge-

nus och jämställdhet och få syn på de strukturer som råder (Skolverket, 2017, s. 225). Skolan bör 

därmed vara insatt i genus och jämställdhet för att kunna handla därefter. 

3.2 Läromedelsgranskningen av staten 
Under denna del kommer jag att redogöra för hur läromedelsansvaret förflyttats från staten till de 

enskilda lärarna för att få förståelse för dagens situation. Enligt Johnsson (2009, s. 10) infördes stat-

lig granskning av läromedel år 1938, på så vis ansvarade staten över att läroböcker följde den aktu-

ella läroplanen och lärare behövde inte lägga tid på att gå igenom läroböcker och värdera utifrån 

gällande styrdokument. Staten granskade alla läroböcker innan de fick publiceras och brukas av lä-

rare och elever. Det som granskades var bland annat att läroboken följde aktuell kursplan och kun-

skapsmål samt att språket var korrekt och anpassat utifrån den tilltänkta åldern och att böckerna var 

objektiva (Johnsson, 2009, s. 12-14). Från och med år 1991 upphörde staten att granska läromedel 

vilket innebär att ansvaret har förflyttats till den enskilda läraren att välja läromedel som är i enlig-

het med aktuell läroplan utifrån alla perspektiv (Johnsson, 2009, s. 14). Detta medför att en publice-

rad lärobok inte nödvändigtvis uppfyller alla budskap som läraren enligt läroplanen ska förmedla. 

Därmed ökar lärares arbetsbelastning och det krävs tid och pengar för att köpa in olika läromedel 

och granska. Detta gör min studie relevant eftersom utgivna läroböcker inte garanteras förmedla 

läroplanens budskap. Det finns ett behov av att studera hur kvinnor och män samt pojkar och flickor 

framställs i läromedel eftersom ingen tagit ansvar för att skolverkets budskap förmedlas i läroböc-

kerna. Man kan fråga sig hur stor påverkan läroböckerna har på eleverna, det är ju bara en bok. För 

att få en djupare förståelse för vilken vikt en lärobok har på unga elever kommer jag nedan reda ut 

det.  
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3.3 Läromedel som maktmedel 
Enligt Karlsson (2011, s. 44-45) är läroböcker ett maktmedel som förmedlar föreställningar om bar-

nen själva, andra människor, samhället och verkligheten som vi lever i. Läroboken kan ses som 

förmedlare av alla möjliga olika sanningar. Karlsson menar därmed att läroboken kan ses som en 

väg till att påverka blivande vuxnas syn på omvärlden och politiska ställningstagande. Oftast har 

mindre barn ännu inte utvecklat sitt kritiska tänkande och förmåga till analys vilket gör de lätta att 

påverka.  

Läroböckerna kan ses som ett medel att socialisera barnen med, de formas genom läroböckerna till 

den värld vi lever i nu enligt Karlsson (2011, s. 49). Genom detta tolkar jag att Ammert även menar 

den socialiseringsprocess som råder för att forma pojkar och flickors olikheter i allt från yrken till 

klädsel i enlighet med Connel (2009, s. 129-130). Karlsson (2011, s. 47) vill också peka på att läro-

böcker antingen kan reproducera dagens sanningar eller bidra som en stark kraft till förändring. Jag 

tolkar därmed att Karlsson (2011, s. 49) och Conell (2009, s. 129-130) är eniga om att barn sociali-

seras bland annat genom läroböckerna till de förväntningar och föreställningar som finns på männi-

skor av olika kön. Läroböckerna kan med andra ord bekräfta barns tidigare syn på kvinnligt och 

manligt eller vara ett verktyg till att förändra och vidga deras syn på kvinnligt och manligt.  

Karlsson (2011, s. 44-45)  hävdar att barn är extra känsliga för påverkan och därmed blir läroboken 

extra viktig som förmedlare av dagens sanningar. Detta stärker min studies relevans ytterligare då 

läroboken inte bara är en bok utan också ett kraftfullt verktyg för påverkan av unga barns tankar om 

sig själva och sin omgivning. Jag kommer nu gå vidare med att beskriva hur människor uppfattar 

bilder. Det är viktigt att känna till för att öka förståelsen för bildens kraft i läromedel. 

3.4 Elevers bilduppfattning 
Wallin Wictorin (2011, s. 222) menar att tolkningen av bilder alltid är relativ, alla tolkar inte bilder 

på exakt samma sätt. Kultur och personliga erfarenheter är några av de aspekter som färga tolkning-

en av bilden. Eriksson (2017, s. 59) instämmer i att människor är starkt påverkade av sina erfaren-

heter men genom att fokuserat ta till sig en bild kan personer se bortom sina egna föreställningar. 

Eriksson (2017, s. 84) menar att bildtexten förtydligar syftet med bilden och på så vis minskar 

chansen att betraktaren feltolkar en bild. Det innebär också att illustratören, författaren och redaktö-

ren behöver enas om syftet med både bild och text vilket kan öka kvalitet i boken och skapa en röd 

tråd.  
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När illustratören skapar en bild görs det utifrån hens synvinkel med de föreställningar och värde-

ringar som hen bär på enligt Eriksson (2017, s. 98). Berger (2018, s. 18) instämmer i det och hävdar 

att varje bild är producerad utifrån ett specifikt sätt att se världen på, ingen bild är därmed neutral. 

Wallin Wictorin  (2011, s. 221) instämmer och menar att det finns en tro om att bilder är neutrala 

vilket de aldrig är, bilderna kan förmedla värderingar som exempelvis reproducerar förlegade köns-

roller. Eriksson (2017, s. 73) vill förtydliga att bilder är möjliga att imitera och genom att barn imi-

terar bilder som kan bygga på könsstereotyper påverkar det barnets identitetsutveckling. I många 

fall kan den som betraktar en bild identifiera sig med det/den som hen tittar på enligt Eriksson 

(2017, s. 49). Berger (2018, s. 19) vill pekar ut samma fenomen nämligen att människor gärna pla-

cerar in sig själva i bilderna. Yngre elever har lättare att komma ihåg något om de även ser bilder, 

vilket gör bilder viktiga i läroböcker och därmed blir även relevanta bildtexter viktiga.  

Genom ovanstående går det att förstå att bilder med fel typ av budskap och värderingar i läromedel 

kan göra att elever imiterar de och därmed påverkas i sin egna personlighet när de försöker efterleva 

de förväntningar som de uppfattat genom läroboksbilderna. Eftersom eleverna tenderar att tolka bil-

der på ett sätt som motsvarar den verklighet de lever i, går det att anta att eleverna ofta tolkar bil-

derna enligt de normer och könsideal som råder i samhället. Det gör att läroboksbilder blir extra be-

tydelsefulla att verka som en motkraft till de könsroller som existerar i dagens samhälle.  

4. Tidigare forskning 
I mitt examensarbete ska jag granska läroböcker inom samhällskunskapsämnet för att se hur män 

och kvinnor samt pojkar och flickor framställs samt vilken plats de olika könen får ta i bild och text. 

Därmed kommer jag nu ta upp den forskning och de granskningar som finns inom läromedel som är 

undersökt utifrån ett jämställdhets- och genusperspektiv. Forskning på läroböcker för lågstadiet uti-

från ett genusperspektiv finns knappt, därmed blir mitt examensarbete ett kunskapsbidrag till det. 

Ohlanders samt Berge och Widdings analyser på läromedel kommer jag till en början presentera och 

deras analyser fokuserar på läroböcker för äldre årskurser. Nedan följer också en studie av von 

Wright (1998) som undersökt läroböcker inom fysik utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Alla de tre 

granskningarna jag redogör för kan jag anta säger något i stort om dagens läroböcker inom fler äm-

nen. Jag går sedan vidare med att redogöra för hur bildskapare resonerar kring bildproduktion.  
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4.1 Läroböcker i samhällskunskap utifrån ett jämställdhetsperspektiv 
Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap heter granskningen som är gjort 2010 

av Ann- Sofie Ohlander. Ohlander (SOU 2010:33 s. 9-10) granskar fyra läroböcker samt en lärar-

handledning från årskurs 1 upp till gymnasiet med fokus på jämställdhet mellan könen i läroböc-

kerna. Ohlander (SOU 2010:33, s. 11) har granskat en lärobok från lågstadiet som tydligt försöker 

fördela bildutrymmet mellan de båda könen på ett likvärdigt sätt och som har en god vilja att por-

trättera könen på ett jämställt sätt enligt Ohlander (SOU 2010:33 s. 12-13). Trotts detta uppger 

Ohlander att 146 bilder på pojkar/män förekommer i jämförelse till de 92 bilder som finns på flic-

kor/kvinnor. Boken har enligt Ohlander inte lyckats hela vägen då gamla könsrollen lyser igenom 

på flera ställen i läroboken. 

Alla böckerna som granskats problematiserar köns- och jämställdhetsfrågor dock ytterst lite enligt 

Ohlander (SOU 2010:33 s. 67). Den uppmärksamhet och det utrymmet som pojkar/män får i boken 

samt flickor/kvinnor delas inte lika, övervikten ligger på pojkar/män vilket kan ses genom arbets-

uppgifterna till läroboken i mellanstadiet där 18 frågor rör kvinnor och jämställdhet av totalt 550 

uppgifter. Boken tar dock upp våld mot kvinnor och ojämlik lön men detta upplever Ohlander (SOU 

2010:33 s. 71) som något ”extra” i boken och inte något självklart. Ur en av böckerna för gymnasiet 

anser Ohlander (SOU 2010:33 s. 72) att kvinnorörelsen ges mindre status i jämförelse till bland an-

nat fackföreningsrörelsen vilket Ohlander anser är en skev prioritering. 56 män namnges på bild och 

11 kvinnor, på illustrationer förekommer 9 män och 3 kvinnor, på fotografier är dock män och 

kvinnor jämt fördelade. I den andra läroboken för gymnasiet framkommer kvinnor och jämställdhet 

lite, av 20 namn på personer finne ett kvinnonamn med. I sin helhet menar Ohlander att läroboken i 

lågstadiet var bäst ur kvinno- och jämställdhetssyn och gymnasieböckerna sämst. Jag kan genom 

denna granskning konstatera att en bok av fyra har en jämn fördelning mellan män och kvinnor på 

fotografier och böckerna är därmed inte genusmedvetna. I alla böckerna är männen högt överrepre-

senterade i både bild, text och arbetsuppgifter samt att böckerna inte tar upp relevant bildning om 

händelser som rör kvinnor exempelvis kvinnorörelsen. Därmed går det att säga att männen har prio-

riterats högre och det är ingen tvekan om att de flesta böckerna följer Hirdmans (s. 27-35) teori om 

genussystemet, läroböckerna är därmed inte genusmedvetna. 

4.2 Genusanalys i ämnena biologi, religion, samhällskunskap 
Berge och Widding (2006, s. 7) har gemensamt analyserat läroböcker utifrån ett genusperspektiv 

och haft några ledfrågor att utgå ifrån vid granskningen. Berge och Widding har tittat på vilken in-
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nebörd läroböckerna lägger i kön, hur kön presenteras, hur kön framställs och om det finns könsste-

reotyper. De har också kollat på om det förekommer kränkningar, uteslutningar eller särbehandling-

ar i text och bild på grund av kön samt letat efter resonemang som försöker skriva fram personer 

som töjer på gränserna inom genus. Granskningen har omfattats av sammanlagt 24 läroböcker inom 

historia, religionskunskap, samhällskunskap samt inom biologi/naturkunskap (Berge och Widding, 

2006, s. 8). 

Berge och Widding (2006, s. 8) fann att böckerna inom biologi presenteras med ämnesspråk och 

därmed blir språket allt som oftast i neutral form där det skrivs om människan, könet är därmed out-

talat. Men i det fallet där människan får en kön är det till störst del manligt och kvinnan blir enligt 

Berge och Widding (2006, s. 8) ”den andra”. Jag tolkar detta som att mannen i de flesta biologiböc-

kerna därmed är norm och att genussystem blir synligt enligt Hirdmans teori (2001, s. 27-35). Berge 

och Widding (2006, s. 8) vill peka på att i de fallen då människan blir kvinna så riskerar hon att för-

löjligas, skuldbeläggas och nedvärderas. Ett exempel på detta är då läroboken tar upp hur dumt det 

är att elda upp jordens kapital som påverkar miljön negativt. Det tillhörande bilden visar en fattig 

kvinna som samlat ved och därmed ska elda upp jordens kapital. På en annan bild synliggörs man-

nen i en traktor som skördar energiskog och därmed agerar korrekt. Mannen framstår därmed som 

ett föredöme och kvinnan som dum (Berge och Widding, 2006, s. 10). Detta är anmärkningsvärt då 

läroplanen inte stödjer diskriminering på grund av kön vilket i detta fall, när liknande porträtteringar 

upprepas finns risk till att det faktiskt sker (Skolverket, 2017, s. 7). Berge och Widdings (2006, s.8-

11) analys visar tydligt att inflytelserika kvinnor inom biologi valts bort till förmån för männen. 

Alla läroböcker tar exempelvis inte upp den kvinnliga forskaren Rosalinda Franklin som var delak-

tig i upptäckten av DNA, vilket de borde göra enligt Berge och Widding (2006, s. 9). 

I ämnet religionskunskap kan Berge och Widding (s.16-19) konstatera att kön oftast tas upp som 

isolerade öar och inte som en röd tråd genom hela läroböckerna. Endast en av böckerna har lyckats 

skapa den röda tråden genom hela läroboken med fokus på kön. En av böckerna har ett skralt kom-

menterande av kön och lyfter inte fram det till diskussion, i tillhörande lärarhandledning förekom-

mer en rad olika kvinnokränkande citat som läraren föreslås använda sig av i klassrummet bland 

eleverna. Sammantaget kan jag konstatera enligt det Berge och Widding (s. 16-19) hävdar att böc-

kerna överlag inte är genusmedvetna. Jag kommer nu gå över till att redogöra för vad Berge och 

Widding (2006) samt Ohlander (SOU 2010:33) funnit ur ett genusperspektiv i läroböcker för ämnet 
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samhällskunskap. Det är samma ämne som jag själv kommer genomföra min studie inom, men jag 

kommer fokusera på läroböcker för lågstadiet, deras studie fokuserar på högstadiet och gymnasiet.  

I ämnet samhällskunskap är män överrepresenterade enligt Berge och Widding (2006, s. 21-22) och 

det är bilderna i böckerna som till störst del skapar denna överrepresentation. Detta är exakt vad 

Ohlander (SOU 2010:33 s. 67-71) också kommer fram till och därmed stärks deras tolkning av lär-

oböckerna. Men kvinnor och män samt pojkar och flickor gör allt på bilderna enligt Berge och 

Widding (2006, s. 27), det finns ingen snäv uppdelning och böckerna genomsyras inte av könsste-

reotyper. Men Berge och Widding (s. 27) ser att männen får göra fler saker än kvinnorna och ef-

tersom männen och pojkarna är överrepresenterade i böckerna gör det att männen blir norm i böc-

kerna. Sammantaget har Ohlander (SOU 2010:33) och Berge och Widding (2006, s. 27) kommit 

fram till samma slutsats, nämligen att männen är överrepresenterade och blir norm. Detta kan kopp-

las till Hirmans genusteori (2001, s. 27-35) om genussystemet som råder mellan män och kvinnor. 

Berge och Widding (2006, s. 27) uppger dock att kvinnor och män samt pojkar och flickor gör allt 

på bilderna och det går inte urskilja något könsmönster och därmed kan jag inte dra någon koppling 

till hirdmans teori om könens särhållning (2001, s. 27-35) för den stämmer inte på de analyserade 

böcker. Nedan kommer jag gå vidare med att presentera det som Ohlander (SOU 2010:10) och Ber-

ge och Widding (2006, s. 12-13) har kommit fram till efter sina analyser av läroböcker inom ämnet 

historia.  

4.3 Läroböcker i historia utifrån ett genusperspektiv 
Både Ohlander (SOU 2010:10) samt Berge och Widding (2006, s. 12) har analyserat historieböcker, 

jag kommer nedan beskriva de resultat som de kommit fram till i deras analyser. Ohlander (SOU 

2010:10 s. 7) samt Berge och Widding (2006, s, 12) har fokuserat på läroböcker från högstadiet och 

gymnasiet och menar att kvinnornas liv osynliggörs genom historien och även i den nutid som av-

speglas i böckerna. Detta menar Berge och Widding (2006, s. 13) leder till att kvinnor kränks. 

Ohlander (SOU 2010:10) kommer även i sin analys fram till att  kvinnorna knappt får utrymme i 

läroböckerna utan förekommer som små inslag och även då framställda ur ett manligt perspektiv. 

Som ett exempel tar Ohlander (SOU 2010:10) upp en lärobok i historia där kvinnor förekommer på 

13-14 sidor av 375 sidor där övervägande del handlar om män och i en annan bok förekommer 150 

män i registret men endast 6 kvinnor. Kvinnornas namn förekommer också betydligt färre gånger än 

mäns i alla böckerna och i en av läroböckerna minskar kvinnornas förekomst desto närmare nutid 

man kommer enligt Ohlander (SOU 2010:10 s. 68). Berge och Widding (2006, s. 12-13) samt 
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Ohlander (SOU2010:10) stärker därmed varandras analys att kvinnor är underrepresenterade i läro-

böckerna för historia. Berge och Widding (2010) tar upp ett exempel på en lärobok som inte nämner 

ordet kvinna på de första 14 sidorna sedan nämns kvinnor i en underordnad position, sedan före-

kommer ordet kvinna igen efter ytterligare 33 sidor, därefter tar det 16 sidor innan ordet kvinna 

nämns och då återigen i en underordnad position. Kvinnor skrivs därmed fram som offer enligt Ber-

ge och Widding (2006), de vill också förtydliga att framgångskvinnor och kvinnors kamp oftast 

uteblivit i läroböckerna. Synen på kvinnor som underordnade befästs eftersom läromedel tydligt 

skriver fram det så. Ohlander (2010:10) konstaterar att i tre av fyra böcker förekommer sexistiska 

uttryck mot kvinnor vilket går hand i hand med Berge och Widdings (2006, s. 12-13) analys som 

hävdar att kvinnor kränks i läroböckerna.  

Jag kan genom Ohlanders (SOU 2010:10) och Berge och Widdings (2006) analys se att kvinnor får 

ta en ytterst liten plats i läroböckerna i historia samt att kvinnornas historia näst intill uteblir. I läro-

böcker förekommer sexistiska uttryck mot kvinnor vilket är chockerande då det går emot läroplanen 

och kan ses som att kvinnorna kränks (Skolverket, 2017, s. 7-8). Jag kan konstatera att ingen av 

dessa läroböcker är jämställda och eftersom stora kvinnor genom tiderna uteblivit till förmån för 

männen kan barnen uppfatta det som att det enbart är män som bidragit till världens historia och fört 

samhället framåt. På så vis blir detta en genusfråga eftersom det ena könets prestationer höjs och 

breds ut i bok efter bok medan det andra könet näst intill uteblir. Detta kan forma barnens föreställ-

ning om vad som är manligt och kvinnligt. Mannen ses som den största och bästa på topp i den hie-

rarkiska ordningen, kvinnan är bortglömd i historien och har hamnat någonstans mellan bladen där 

hon dessutom förminskas. Läroböckerna följer den genusordning som förekommer i samhället en-

ligt Hirdmans teori (2001, s. 27-35). Återigen får jag påminna om att läromedel kan ses som ett 

maktmedel och i det här fallet har läromedlen spelat ut kvinnans betydelse för historien. Läromed-

len har samtidigt bekräftat genusordningens för barnen (Karlsson, 2011, s. 44-45). 

4.4 Läroboksbilder 
Eftersom både bild och text påverkar barn och förmedlar vad som anses vara kvinnligt och manligt 

kommer jag nu presentera dilemmat och problematiken som uppstår för bildproducenter när bilder 

till läromedel ska framställas. Jag kommer även redogöra för deras medvetenhet kring de produce-

rade bilderna. Pettersson (2014, s. 82) fastslår att en av de viktigaste kriterierna vid bildval är att 

bilderna i läroböckerna har ett syfte och att syftet är tydligt både för elever och lärare men att det 

även är ekonomi och tydligheten i bilderna som styr. Bildernas syfte i läromedlen är ofta att förenk-
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la läsningen, åskådliggöra något, sammanfatta eller förtydliga. Men Pettersson (2014, s. 81) menar 

att bilder i läroböcker kan presentera budskap och värderingar som inte är genomtänkt och upp-

märksammat av bildproducenten före publicering. Därmed finns risken för att män och kvinnor, 

pojkar och flickor porträtteras på ett sätt som läroplanen inte stödjer. Eriksson (2017, s. 73) menar 

att medvetenheten kring hur barn påverkas av att möta könsstereotyper i böcker är låg.  

Eriksson (2017, s. 74-75) vill också belysa att det är svårt att ha en bild med individer utan att de 

speglar de rådande normerna kring kön. I många informativa texter med tillhörande bilder smyger 

föreställningarna sig in och kvinnan avbildas ofta med lägre status och sämre egenskaper än man-

nen. Även bilder i läroböcker illustreras ofta så, vilket förmedlar ett budskap till barnen som läraren 

aldrig skulle vilja förmedla verbalt enligt Eriksson (2017, s. 75). Det Eriksson (2017, s. 74-75) har 

gett uttryck för här är att många bilder som produceras följer genusordningen och på så vis bekräf-

tar bilderna barnens eventuella bild av verkligheten. Budskapet böckerna förmedlar kan därmed bli 

en tyst sanning. Bilder som barn ser i böcker och tidningar kommer påverka barns förståelse för 

omvärlden och vad som anses vara manligt och kvinnligt. Detta gör att fördomar förstärks enligt 

Eriksson (2017, s. 76 och 80) samtidigt som hon menar att detta skulle lösas om de som producerar 

bilder hade mer normkritiskt förhållningssätt vilket de ofta saknar. Det skulle få stopp på de förle-

gade föreställningarna som reproduceras.  

Genom detta får jag förståelse för att det är bildproducenternas okunskap om genus som bland annat 

ligger till grund till den upprepning av traditionella könsroller och könsmönster som ses i bild. Och 

att tydligheten i bilden och ekonomiska aspekter går före genusperspektivet i bilderna. Jag får också 

vetskap om att bildskaparna inte väljer foton utifrån läroplanens värdegrund och därmed får jag be-

kräftat att de läromedel som finns på marknaden inte kan garanteras leva upp till Skolverkets värde-

grund. På så vis riskerar alla skolor att köpa in material som reproducerar förlegade könsroller och 

påverkar barnens syn på kön i en riktning som inte Skolverket inte stödjer.  

4.5 Text och bildanalys 

I läromedel samspelar bild och text och därmed blir det relevant att titta på vad bild och text till-

sammans förmedlar för budskap eftersom delarna inte enbart verkar separat. Detta stärks av Borger-

sen och Ellingsen (1994, s. 19) som menar att bildanalys först kan anses vara att studera de enskilda 

delarna i en bild, men egentligen handlar det inte om att analysera varje del för sig utan vilken 
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koppling delarna har till varandra. Genom att syna kopplingarna mellan de enskilda delarna i bilden 

och se bilden som en helhet går det att urskilja budskapet i bilden.  

Den visuella kommunikationen har blivit viktigare med tiden och har ökat lavinartat menar 

Björkvall (2009, s. 6 och 10). Bilder finns numera på i princip varje sida i läroböckerna medan det 

förr inte användes lika frekvent. Björkvall (2009, s. 10) vill medvetandegöra att texter och bilder 

alltid presenterar en version av verkligheten beroende på de maktperspektiv som råder, exempelvis 

presenteras män oftast som mer aktiva i text och bild än vad kvinnor gör. Det är väldigt vanligt i 

reklam, männen tillskrivs bland annat mer verb som gör och talar vilket framställer männen som 

aktiva i texter. Texterna speglar de samhällsstrukturer och förväntningar som finns på olika kön och 

målgrupper i dagens samhälle (Björkvall, 2009, s. 10).  Björkvall (2009, s. 29) vill uppmärksamma 

att skaparen av bild och text vill påverka läsaren i någon riktning. Attityder till människor, händel-

ser eller föremål lyser ofta igenom i bild och text. I bild är kameravinkeln en stark positionering för 

hur läsaren kommer uppfatta bilden och dess budskap. I text kan författaren smyga in värderingar 

vilket enligt Björkvall (2009, s. 49) som även förekommer i läromedel.  

Bilder på en person individualiserar personen i fråga och skapar större identifikationsmöjlighet för 

elever som läser läroböcker (Björkvall, 2009, s. 89). För att individualisera i text kan författaren 

skriva fram en person med namn vilket är det starkaste sättet att individualisera någon enligt 

Björkvall (2009, s. 77). Genom att individualisera personer i böcker ökar engagemanget för perso-

nen eller situationen i boken. En person kan också individualiseras genom att benämnas som ”han” 

eller ”hon”. Men lägst individualisering har ord med obestämd form som ”surfaren” och ”sjukskö-

terskor”.  

I västvärlden läser vi från vänster till höger och detta används även i bilder där det som förväntas 

kännas igen placeras till vänster och det nya till höger (Björkvall, 2009, s. 21). Hög-låg är också 

något som används i text, det som står högt tilldelas ett större informationsvärde än det som står 

lågt. Det viktigaste i bildanalysen att utgå ifrån är vart något är placerat i bilden. Men också vart 

någon person är riktad och även vart dess blick är riktad (Björkvall, 2009, s. 23). Vill man att läsa-

ren ska lägga märke till en bild kan man placera det i förgrunden, eller göra föremålet/personen ex-

tra stor (Björkvall, 2009, s. 102). Bilder är ett kommunikationsmedel menar Borgersen och Elling-

sen (1994, s. 19). Enligt Melin och Lange (2000, s. 66) går det vid textanalys att titta på vilka värde-

laddningar ord som förekommer i texten. Ord kan vara positivt eller negativt värdeladdade. Ett ex-
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empel på det är ordet doft som uppfattas som ett positivt ord medan stank uppfattas som ett negativt 

ord. 

5. Genusteori 
Denna studie utgår från Hirdmans (2001) genusteorier. Teorierna passar bra in på området som jag 

valt att undersöka och kommer bidra med att synliggöra de strukturer som finns i samhället och som 

eventuellt avspeglas i läroböckerna jag ska analysera. 

5.1 Könens särhållning 
Hirdman (2001, s. 27-35) menar att det finns en särhållning mellan könen som går ut på att könen 

ska skiljas åt på så många områden som möjligt. Mannen och kvinnan står som två motpoler till 

varandra. Och genom denna särhållning uppstår det som är kvinnligt och manligt. Connel (2009, s. 

17-18) förtydligar Hirdmans (2001, s. 27-35) genusteori genom att exemplifiera vardagliga förseel-

ser som att män och kvinnor hänvisas till olika toaletter. Genus görs genom skillnaderna som om-

världen formar pojkar och flickor till. Kläder och skor har en uttänkt bärare när de designas och 

produceras, antingen en man eller en kvinna, en pojke eller en flicka. Utifrån vem den tilltänkta bä-

raren är väljs färger, tryck, motiv och modell. Många människor i samhället skulle hävda att detta är 

helt naturligt, att män och kvinnor skiljs åt samt flickor och pojkar i allt från kläder till intressen och 

egenskaper. Många människor reflekterar inte över det som något anmärkningsvärt utan det ses som 

en naturlig del i livet och något som inte behöver förändras. Människor matas med budskap om att 

män och kvinnor är olika i tidningar, böcker och tv, vilket enligt Connel (2009, s. 73) rent veten-

skapligt oftast saknar grund. Genom att särskilja män och kvinnor på detta sätt uppstår något som 

anses vara kvinnligt och något som anses vara manligt.  

5.2 Mannen och kvinnan i en hierarkisk ordning  
En annan av Hirdmans (2001, 27-35) teorier som examensarbetet utgår ifrån är att mannen ses som 

norm i samhället genom hela historien, kvinnan är därmed en sämre upplaga av mannen. De egen-

skaper och intressen som tillskrivs mannen står alltid högre i rang än de egenskaper och intressen 

som tillskrivs kvinnan. Detta bygger på att mannen alltid anses ha högre status än kvinnan. Hirdman 

(2001, s. 33-38) ger exempel på hur kända män genom tiderna uttryckt sig negativt om kvinnor och 

gemensamt för de alla är en ojämställd syn där kvinnan ställs i dåliga dagen i jämförelse till man-

nen. Därmed visar Hirdman tydligt att kvinnans lägre värde varit allmänt vetande sedan länge. Ge-

	 	 �15



nom att ha insikter i hur könen skiljs åt för att skapa det som är kvinnligt och manligt samt att man-

nen värderas högre inom allt utgör min utgångspunkt vid granskningen av läromedel.  

6. Metod 

6.1 Urval 
Vid urvalet av läroböcker låg vikten vid att välja böcker som är högt förekommande i skolor över 

hela landet. Av den anledningen frågade jag vilken lärobok som används i en Facebookgrupp där 

lärare från hela landet fick delta och det gav mig ett tydligt resultat. Jag fick 45 svar där 31 lärare 

anger att de använder PULS SO-boken från Natur och kultur, fem lärare angav att de använder 

Boken om SO från Liber och nio lärare angav att de inte använder någon lärobok i ämnet alls. Ett 

annat kriterium som är viktigt är att böckerna är nya för att få ett aktuellt resultat. Böckerna jag val-

de ut är Puls SO-boken som är utgiven 2011, samt Boken om SO från Liber som är utgiven 2013, 

böckerna är producerade under den gällande läroplanen och därmed aktuella för granskning. Andra 

läroböcker inom ämnet är svåra att finna och ingen lärare har angivit att de använder en annan läro-

bok än de jag valt ut. 

I läroböckerna har jag valt ut uppslag för analys som eleverna kan relatera till. Eftersom båda läro-

böckerna inte tar upp samma tema så fokuserar jag både på familj och barns olikheter. I Puls So-

boken behandlas familjen och i Boken om SO behandlas barn och deras olikheter. Delarna i båda 

böckerna rör elevernas sociala relationer i vardagen.  

6.2 Text och bildanalys 
Jag kommer använda mig av bildanalys i mitt examensarbete eftersom syftet med arbetet delvis är 

att tolka bildernas framställning av genus. Enligt Eriksson (2017, s. 9) har bilder något att förmedla 

och för att tolka bilden stödjer läsaren sig ofta på tillhörande text. Eriksson (2017, s. 9 och s. 21) 

menar därmed att text och bild även samspelar vid kunskapsinhämtning. Därmed blir det viktigt att 

genomföra både text och bildanalyser i examensarbetet. På så vis ökar validiteten och en mer hel-

täckande analys är möjlig av de utvalda uppslagen. (Eliasson, 2010, s. 16-17). Borgersen och El-

lingsen (1994, s. 19) menar också att människor inte kan titta på lösryckta delar i bilden och texten 

separat utan allt måste ses i sin helhet för att budskapet ska tolkas rätt. Därmed kompletterar och 

stödjer både bildanalysen och textanalysen varandra. 
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6.3 Kvalitativ och kvantitativ metod 

För att studien ska få så hög reliabilitet (Eliasson, 2010, s. 14-15) som möjligt krävs det att så myc-

ket material som möjligt ur böckerna analyseras. Det gör att jag kommer att analysera både bild och 

text i min studie, jag kommer använda mig av både kvalitativa och kvantitativa metoder vilket kan 

benämnas som triangulering (2010, s. 31). Jag kommer nedan beskriva varför jag valt att använda 

mig av de valda metoderna i min studie. 

Vid kvantitativa studier förklaras resultatet i siffror och kan presenteras i exempelvis tabeller. Jag 

kommer använda mig av den metoden för att få vetskap om hur många pojkar och flickor som före-

kommer på bild i varje bok. Jag kommer också använda metoden till att få vetskap om hur många 

pojkar och flickor som förekommer i böckernas texter. Delar av min studie är därmed kvantitativ 

och resultatet presenteras i tabellform och diagram. För att besvara mina forskningsfrågor behöver 

jag också göra en kvalitativ undersökning. Den kvalitativa metoden används för att skapa förståelse 

för det studerade (Eliasson, 2010, s. 22). Därmed används den kvalitativa metoden för att försöka 

förstå budskapet i böckernas uppslag både genom texterna och bilderna samt utifrån dess placering. 

Jag kommer utifrån det beskriva på vilket sätt män och kvinnor samt pojkar och flickor framställs i 

de olika uppslagen. Uppslagen presenteras separat i resultatet och analysen.  

6.4 Avgränsning 
På grund av examensarbetets storlek har jag fått avgränsa materialet för den kvalitativa analysen. 

Jag har därmed valt ut tre uppslag vilka är följande; Min familj och Familjen förändras ur Puls SO-

boken (Körner och Willebrand, 2011, 22-23 och 26-27) samt Du och jag ur Boken om SO (Hedin 

och Ivarsson, 2013, s. 8-9). Uppslagen är för få i antal för att resultatet ska gå att generalisera. Det 

medför att resultatet ej säger något om böckerna i sin helhet utan endast om de tre uppslagen. Re-

sultatet blir därmed som ett stickprov ur läroböckerna.  

6.5 Metodiska överväganden 
Vid undersökningarna finns det personer gestaltade som ej är möjlig att avgöra kön på, det beror på 

att analysen bygger på att läroboken avbildat människorna relativt könsstereotypt. Exempelvis flic-
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kor/kvinnor med kvinnliga attribut och pojkar/män med hår, skägg eller kläder som följer normerna. 

I vissa fall förmedlar bildtexten vilket kön personen har. En kortklippt person innebär inte med 

mina referensramar att det är en pojke/man därav är personer ibland oidentifierbar om inga övertyd-

liga attribut är tillsatta. Därmed finns i vissa kategorier personer som är oidentifierbar. Jag har valt 

att fortsättningsvis benämna alla individer som pojkar och flickor vilket innebär att alla kvinnor in-

går i flickor och alla män ingår i pojkar. 


Jag har valt att undersöka hur många pojkar och flickor som är aktiva i bild eftersom pojkar i högre 

utsträckning presenteras som aktiva enligt (Björkvall, 2009, s. 10). Att pojkar presenteras som mer 

aktiva är nära kopplat till Hirdmans (2001, s. 27-35) teori om könens särhållning. Att vara aktiv in-

nebär att personen gör något som exempelvis läser, klättrar eller simmar för att inräknas som aktiv. 

Personer som enbart står på bild eller betraktar en händelse anses vara passiva. 
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7.0 Resultat och analys 
Jag har valt att presentera resultatet följt av analysen efter varje del. Inledningsvis presenteras de 

kvantitativa resultaten med fokus på texten ur läroböckerna för att sedan fokusera på bilderna. Fort-

sättningsvis kommer de kvalitativa resultaten med efterföljande analys. 

7.1 Kvantitativa resultat av texten i PULS SO-boken samt Boken om SO 
Jag har genomfört en kvantitativ studie för att undersöka huruvida det finns skillnader mellan flic-

kor och pojkars förekomst i läromedel. Den första kvantitativa delen utgår från texten i läroböcker-

na där jag undersökt antalet flick- och pojknamn. 

För att få en uppfattning om hur frekvent det skrivs om könen är även orden som hänvisar till ett 

specifikt kön inräknade som hon, henne, syster i en kolumn. Pratbubblorna som förekommer i böc-

kerna är inräknade utifrån kön och ses i en egen kolumn. Nedan presenteras resultatet för läroboken 

Puls SO-boken.  

Antal gånger 
som ett flick-
namn före-
kommer

Antal gånger 
som ett pojk-
namn före-
kommer

Antal flickor 
som före-
kommer

Antal pojkar 
som före-
kommer

Hon, henne, 
mamma, sys-
ter, mormor 
mm.

Han, honom, 
pappa, bror, 
morfar mm.

136 142 23 32 117 141
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51 % 49 %

Antal gånger ett flicknamn förekommer
Antal gånger ett pojknamn förekommer 

58 %
42 %

Antal flickor som förekommer i text
Antal pojkar som förekommer i text

Antal gånger flickor kommer till 
tals i pratbubblor

Antal gånger pojkar kommer till 
tals i pratbubblor

Antal sidor som ej nämner nå-
got kön

27 24 51



Som diagrammen visar är skillnaden mellan flick- och pojknamn ytterst marginell. Den största 

skillnaden mellan könen är på 58% där pojkar är i majoritet. Hänvisningar till pojkar är näst intill 

jämlikt i boken med 55%, och de som mest kommer till tals i pratbubblor är flickor med 53%. 

Könsskillnaderna i resultaten är avsevärt små och kan anses vara jämställda. Nedan visas resultaten 

för Boken om SO.


Antal gånger flickor kommer till 
tals i pratbubblor och liknande.

Antal gånger pojkar kommer till 
tals i pratbubblor och liknande.

Sidor som ej nämner något kön

14 40 55 av 117
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55 %
45 %

Hon, henne, mormor, syster mm.
Han, honom, pappa, bror, morfar mm. 

47 % 53 %

Antal gånger flickor kommer till tals via pratbubblor
Antal gånger pojkar kommer till tals via pratbubblor

Antal gånger 
ett flicknamn 
förekommer

Antal gånger 
ett pojknamn 
förekommer

Antal flickor 
som före-
kommer

Antal pojkar 
som före-
kommer

Hon, henne, 
mamma, sys-
ter mm.

Han, honom, 
bror, morbror 
mm.

128 224 35 42 110 145



 

I Boken om SO förekommer pojknamn mer frekvent i jämförelse till antalet flicknamn. Det finns 

128 flicknamn i boken och  224 pojknamn, det innebär att pojknamn används 96 gånger mer än 

flicknamn. Fördelningen i procent blir dock 64% och 36%. Fördelningen mellan pojkar och flickor 

som förekommer i boken är näst intill jämställd med 55% och 45%. Pojkar omnämns i form av han, 

bror, pappa och liknande något oftare med procentenheten 57%. Pojkar är högt överrepresenterade i 

boken när de kommer till tals i pratbubblor. Pojkar talar 40 gånger i boken genom pratbubblor och 

flickor endast 14 gånger. Procentuellt ger det 74% samt 26%. 

Jämförelsevis är det återkommande i Puls SO-boken en näst intill jämn fördelning mellan flickor 

och pojkar där ingen kategori överrepresenterar något kön. Boken om SO har relativt jämt resultat 

mellan könen i två kategorier. Dock är pojknamn överrepresenterade i boken samt inom pratbubb-

lorna. Jag kan därmed konstatera att Puls SO-boken har en mer jämställd fördelning mellan könens 

förekomst.  
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64 %

36 %

Antal gånger ett flicknamn förekommer
Antal gånger ett pojknamn förekommer

55 %
45 %

Antal flickor som förekommer
Antal pojkar som förekommer

57 %
43 %

Hon, henne, mamma, syster mm.
Han, honom, bror, morbror mm.

74 %

26 %

Antal gånger flickor kommer till tals i pratbubblor 
Antal gånger pojkar kommer till tals i pratbubblor



7.2 Kvantitativa resultat av läroboksbilder i PULS SO-boken samt Boken om 
SO 
I andra delen av den kvantitativa analysen har jag undersökt Puls SO-bokens bilder och räknat antal 

flickor och pojkar som förekommer på bild. Resultatet visar att pojkar dominerar på bilderna i läro-

boken. 

 

Resultatet i PULS SO-boken visar att flickor förekommer i bild 214 gånger och pojkar 307 gånger. 

Pojkar förekommer därmed 93 gånger fler i jämförelse till flickor. Personer som ej går att urskilja 

kön på är 42 stycken. Det kan konstateras att pojkar är överrepresenterade på bild med 54%, 38% är 

flickor och 8% är oidentifierbara. Pojkar som är aktiva i bild är 132 stycken i jämförelse med 76 

flickor. Nedan visas resultaten för Boken om SO. 
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8 %

54 %

38 %

Antal flickor på bild 
Antal pojkar på bild
Personer som ej går att urskilda dess könstillhörighet

63 %

37 %

Antal flickor på bild som är aktiv
Antal pojkar på bild som är aktiv

Antal flickor på 
bild

Antal pojkar på 
bild

Antal flickor på 
bild som är i en 
aktivitet

Antal pojkar på 
bild som är i en 
aktivitet

Personer som ej 
går att urskilja 
dess könstillhö-
righet

214 307 76 132 43



 

I Boken om SO är 214 av personerna på bild pojkar, 137 personer är flickor och 45 personer är oi-

dentifierbara. Skillnaden på förekomsten av pojkar och flickor är hög. 51 flickor är aktiva på bild i 

jämförelse till 119 pojkar, därmed är pojkar överrepresenterade. 

Jämförelsevis har PULS SO-direkt fler bilder på flickor och pojkar men procentuellt sätt blir för-

delningen identisk med Boken om SO nämligen 54%, därefter skiljer sig procentenheten något mel-

lan hur stor andel som är flickor och hur stor andel som är oidentifierbar i böckerna, dock är skill-

naden så liten som 3 procentenheter mellan de kategorierna. I andelen aktiva personer är skillnaden 

större mellan böckerna, av alla aktiva personer i PULS SO-boken är 63% pojkar och 37% flickor. 

Övervikten av pojkar är inte anmärkningsvärt stor. Däremot är resultatet i Boken om SO anmärk-

ningsvärd där 70% av alla aktiva personer är pojkar och 30% är flickor. Jag kommer nedan gå vida-

re med att analysera resultaten från den kvantitativa studien.  
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11 %

54 %

35 %

Antal flickor på bild
Antal pojkar på bild
Personer som ej går att urskilja dess könstillhörighet

70 %

30 %

Antal flickor på bild som är i en aktivitet
Antalet pojkar på bild som är i en aktivitet

Antal flickor på 
bild

Antal pojkar på 
bild

Antal flickor på 
bild som är i en 
aktivitet

Antal pojkar på 
bild som är i en 
aktivitet

Personer som ej 
går att urskilja 
dess könstillhö-
righet

137 214 51 119 45



 
7.3 Analys 
Resultaten i PULS SO-bokens textdel kan anses vara jämställda. Den största skillnaden som går att 

urskilja är antalet pojkar som förekommer i texten med 58% och flickor med 42%. Det är således 

inte anmärkningsvärt stor skillnad mellan procentsatserna. Utifrån bilderna i boken är de aktiva per-

sonerna pojkar i 63% av fallen och flickor 37%. Skillnader mellan könen finns alltså men är ge-

nomgående små.  

Boken om SO uppvisade större skillnader i förekomsten mellan pojkar och flickor i texten. Flick-

namn förekom 128 gånger i boken medan pojknamn förekom 224 gånger, det ger en procentsats på 

36% och 64%. Procentuellt sett är det inte någon stor övervikt på pojknamn med sett till antalet så 

förekommer pojknamn vid 96 tillfällen mer vilket kan anses vara väldigt mycket mer i förhållande 

till flicknamnen. Störst skillnad i Boken om SO återfinns i hur frekvent pojkar och flickor får kom-

ma till tals i pratbubblor då pojkarna är överrepresenterade med 74% och flickorna 26%. Det är en 

tydlig övervikt av pojkar som utgör de aktiva personerna på bild med 70% och flickor 30%.  Sett till 

sin helhet har Boken om SO ett sämre resultat än Puls SO-boken har. I Boken om SO är pojkar 

överrepresenterade i högre grad än i PULS SO-boken. Jag går nu vidare med att titta på hur resulta-

tet står i relation till den tidigare forskningen som gjorts och forskares kunskaper.  

Resultatet i relation till tidigare forskning går inte hand i hand. Både Ohlanders två granskningar 

(SOU 2010:33), (SOU 2010:10) och Berge och Wissing (2006) fann att pojkar var högt överrepre-

senterade inom text, bild och tillhörande arbetsuppgifter i läroböcker för spridda åldrar. Det gäller 

flertalet områden som historia, samhällskunskap och biologi. Resultatet jag ser i min studie är att 

läroboken Puls SO-boken har relativt jämn fördelning mellan pojkar och flickor och kan räknas som 

jämställd. I Boken om SO utgör pojkar en viss överrepresentation och bara i enstaka fall kan det 

talas om att pojkar är högt överrepresenterade. Det sker i kategorierna för vilket kön som kommer 

till tals i pratbubblor där pojkar representeras med 70% och av de aktiva personerna i bild represen-

teras pojkar med 70%. Fler fall än så existerar inte i mina resultat. Björkvall (2009, s. 10) hävdar att 

pojkar vanligtvis framställs som mer aktiva i bild vilket går hand i hand med de resultaten jag fått 

där aktiva pojkar upptar 70% i ena boken och 63% i den andra. Det i sin tur ligger i linje med 

Hirdmans (2001, s. 27-35) teori om könen särhållning där män ses som mer fysiskt aktiva. 
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7.4 Kvalitativa resultat för uppslaget Min familj ur PULS SO-boken 
På första sidan i uppslaget är det en stor bild på Elin som bläddrar i ett fotoalbum, hon ska berätta 

om sina familj för att exemplifiera nutida familjekonstellationer. Sidan pryds av små fotografier på 

Elins familjemedlemmar och bildtexten förtydligar vilka det är. I den löpande texten är det första 

läsaren får veta följande ”Här är min familj. Mina föräldrar är skilda.” (Körner och Willebrand, 

2011, s. 22-23) Texten beskriver sedan hur Elin bor med sin mamma och hur deras nya familj ser ut 

med halvsyskon och mammans nya man Lars. Därefter presenteras hur Elin lever med sin pappa 

och att hon bor där varannan vecka. På sidan bredvid berättar Elin om de vuxnas sysselsättningar, 

Elin börjar berätta att hennes mamma arbetar i en annan stad och hon åker buss.  

Det tar ganska lång tid. Därför hinner hon inte alltid hem till middagen. Lars arbe-
tar hemma vid sin dator två dagar i veckan /…/ De dagar Lars arbetar hemma för-
söker han hinna tvätta och städa. Ibland blir det så mycket att göra att han måste 
arbeta klart när barnen har gått och lagt sig. 

Till textavsnitt som jag beskrivit ses en bild på Lars som dammsuger samtidigt som han skriver på 

datorn, bilden tydliggör att Lars har fullt upp. I nästa textavsnitt presenteras Elins pappa ”Elins pap-

pa arbetar inte. Han studerar till sjuksköterska. När Elin bor hos pappa kan de göra sina läxor sam-

tidigt.” (Körner och Willebrand, 2011, s. 22-23) Till texten är det en bild på pappan snett bakifrån, 

han är djupt insjunken i sina studieböcker och håller handen till stöd mot sin kind. Han ser trött ut 

och han tolkas som studiemotiverad. Pappan går därmed mot könsnormen som råder eftersom da-

gens pojkar inte förväntas eller socialiseras till att kämpa för studier. Elin hänger framför sin pappa 

på bordet och ler lite med sina papper i handen samtidigt som hon tittar på sin pappa. Lars och pap-

pan tar upp nästan allt utrymme i både text och bild så står de som motpoler till de normer som 

finns idag på pojkar. I detta uppslag har Lars och pappan som män klivit in på kvinnornas arenor. 

Lars sköter i princip allt i hemmet och jobbar samtidigt heltid och Elins pappa är studiemotiverad 

och ska bli sjuksköterska som anses vara ett omvårdande, kvinnligt yrke. Jag kommer nu gå vidare 

med att analysera avsnittet. 

7.5 Analys av uppslaget Min familj 
I Puls SO-bokens uppslag om familjer kan jag se att männen upptar störst yta både i bild och text. 

Mamman beskrivs på fyra rader medan pappan och mammans nya man får ta plats på totalt 20 ra-

der. Eftersom mamman och pappan bör vara Elins viktigaste personer i livet vore det rimligt om 
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mamman och pappan delade på utrymmet av de 20 raderna och mammans nya man eventuellt pre-

senterades på de fyra raderna. Även bildutrymmet är fördelat till männens fördel då männen är de 

enda som tar plats på ena sidan. Fördelningen kan kopplas till Hidmans (2001, s. 27-35) teori om 

mannen som norm i samhället och därmed viktigast. I uppslaget förekommer mamman endast på en 

liten ruta som ska föreställa ett fotografi , där förekommer även Lars.  

Lars presenteras som en fadersfigur i texten, han hämtar Elin från skolan tidigt och framställs som 

en självklar del i den nya familjen. Lars tillskrivs hemarbetet med tvättning och städning vilket an-

nars är förknippat som kvinnliga sysslor. Hade det varit en kvinna som porträtterades på det sättet 

hade det talats om att hon var fast i den traditionella kvinnofällan. Nu är det istället en man som 

porträtteras som den som sköter både hemmet, barn och heltids jobb. Regeringen strävar efter att 

uppnå en jämlik fördelning på hushållsarbetet mellan könen där kvinnor genom tiderna upptagit 

merparten av hushållsarbetet (Regeringen, 2016). Uppslaget om Lars är därmed en motvikt till hur 

könsrollerna ser ut. Eftersom Elins mamma inte alltid hinner hem till middagen är det underförstått 

att Lars även ansvarar för matlagningen flera dagar i veckan. Det stärker Lars roll ytterligare som en 

man som frångår de traditionella könsrollerna. Elins mamma kan anses vara något frånvarande i 

barnens liv utifrån hennes arbetstider vilket även det går emot de traditionella könsrollerna. Det kan 

därmed tolkas att både kvinnan och mannen i texten går emot de könsroller som finns i dagens 

samhälle. 

Pappan studerar till sjuksköterska vilket är ett omhändertagande låglöneyrke samt kvinnodominerat. 

Pappan väljer därmed ett yrke som för många kan förknippas som ett kvinnligt yrke. Pappan tar 

studierna på allvar och kämpar vilket inte är norm för dagens pojkar. I det här uppslaget kan både 

Lars och pappan anses bryta mot flera normer och vistas inom arenor som tidigare tillskrivits kvin-

nor. Varken kvinnans eller männens roller porträtteras som könsstereortypa i boken. Det ligger i lin-

je med Berge och Widdings (2006, s. 27) studie som inte heller ser någon snäv uppdelning mellan 

män och kvinnor utan de porträtteras i olika aktiviteter och situationer oberoende av kön. Männen 

porträtteras inte enligt Hirdmans (2001, s. 27-35) teori där männen är på toppen av den hierarkiska 

ordningen. Och Hirdmans teori om könens särhållning följs heller inte i Puls SO-boken. Enligt 

Karlsson (2011, s. 44-45) är barn lättpåverkade och läroböckerna blir därmed ett maktmedel att på-

verka dem i någon riktning. I Puls SO-boken används boken till att påverka eleverna i enlighet med 

läroplanen (Skolverket, 2017, s. 8) som tydliggör att skolan ska motarbeta traditionella könsmöns-
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ter. Uppslaget följer även läroplanens uttrycker om att skolan medvetet ska främja elevernas möj-

ligheter och rättigheter oavsett kön. Därmed har en av studiens frågor besvarats utifrån uppslaget. 

7.6 Kvalitativa resultat av uppslaget Familjen förändras i PULS SO-boken 
Texten i uppslaget (Körner, Willebrand, 2011, s. 26-27) inleds med att förklara hur olika familje-

konstellationer kan se ut. Därefter beskrivs hur Elin funderade kring hennes föräldrars skilsmässa.  

         
Hon var besviken på sina föräldrar. Hon tyckte att de gjorde fel. Elin ville bo hos 
båda sina föräldrar. Hon pratade mycket med sin mormor när hon var ledsen. 

Därefter kommer ett stycke Hos mamma där det skrivs följande:  

Nu bor Elin en vecka hos mamma och nästa hos pappa. /…/ Elin leker med Jurirat 
när hon är hos mamma. Där har hon nära till andra kompisar och till skolan. 

Elin tar enbart upp positiva aspekter med hemmet hos mamman. Andra stycket heter Hos pappa och 

pappans hem presenteras sist i det högra hörnet.  

Elins pappa har flyttat till ett nytt hus. När Elin är hos pappa har hon långt till sina 
kompisar. Men det är närmare till fotbollsträningen och huset där hon spelar trum-
pet. 

Elin tar upp avståndet till kompisar som en negativ aspekt med det nya huset och en positiv aspekt 

att hon har närmare till sina fritidsintressen. Uppslaget är strukturerat så att all text är lagd på väster 

sida i en smal spalt förutom stycket om pappan som är på andra sidan längst bort till höger. En stor 

bild separerar ytan emellan texterna där mamman stå leendes och vinka av Elin med hennes pappa. 

De står framför bilen och ska ge sig av till det nya huset pappan har. Elin har packning med sig i 

form av en stor bag som hänger på pappans axel. Elin själv håller i en lite mindre väska. I trädgår-

den ses leksaker i form av en boll, en skateboard och en trehjuling som visar att det bor en hel fa-

milj i huset som Elin lämnar. Elin och mamman ler på bilden när de vinkar, även pappan vinkar 

med ser inte riktigt lika glad ut. Jag kommer nu att gå vidare med att analysera uppslaget. 
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7.7 Analys av Puls SO-boken Familjen förändras 
I ett stycke i texten står följande ”Nu bor Elin en vecka hos mamma och nästa hos pappa” (Körner 

och Willebrand, 2011, s. 26-27). Det som förväntas känna till skrivs först, därmed att Elin bor hos 

mamman och sedan som ett tillägg ”och nästa hos pappa” vilket gör att pappan kan upplevas som 

något extra vid sedan om i kombination med hur text och bild i övrigt är uppbyggt. Enligt 

(Björkvall, 2009, s. 21) är det en vanlig metod att använda för att presentera något givet till vänster 

och ”nytt” till höger eftersom svenskan läser från vänster till höger. Det i kombination med att titta 

på vilka värdeladdade ord som tillskrivs föräldrarnas hem enligt Melin och Lange (2000, s. 66) så 

utläses det att Elins mammas hem enbart beskrivs i positiva ordalag och pappans hem med en nega-

tiv och en positiv aspekt vilket medför att Elins mammas hem skrivs fram som mest positivt. Läsa-

ren får också veta att Elins mamma bor kvar i huset som Elin bodde i tidigare med båda sina föräld-

rar och pappan har köpt ett nytt boende längre bort. Huset Elins mamma bor i tillskrivs därmed 

störst trygghet. 

Texten om mammans hem är vänsterplacerat som det givna och texten om pappan hamnar längst 

bort till höger som en ensam ö. Pappans text tillskrivs därmed ”det nya” i bildspråket (Björkvall, 

2009, s. 21) och bidrar till att presentera pappan som den ”andra” föräldern. En stor bild separerar 

texterna om föräldrarna. På bilden presenteras mammans hus som basen genom att vara i förgrun-

den. Enligt Björkvall (2009, s. 102) presenteras det som ska uppmärksammas i förgrunden samt att 

det kan illustreras extra stort vilket stämmer in på det tidigare sagda. Elin och hennes pappa står i 

bakgrunden och läsarens kan upplevas stå vid sidan om mamman intill huset och själv vinka av, 

därmed ökar känslan av att Elin och pappan åker bort genom det perspektivet som är valt. Enligt 

Björkvall (2009, s. 52) är vinkeln och utgångspunkten på bilden en viktig faktor för att skriva fram 

budskap i bild.  

Elins mormor presenteras som en trygg person i texten som Elin anförtrodde sig till under en svår 

period. Bilden och texten har byggt upp Elins mamma som en trygg och given person på flera olika 

sätt som redogjorts för tidigare. Därmed skrivs båda kvinnorna i uppslaget fram som trygga perso-

ner och Elins mamma uppfattas som den primära föräldern. Mamman följer ur det perspektivet den 

traditionella könsrollen som kvinna och mamma.  

Jag kan därmed se att uppslaget Min familj och uppslaget Familjen förändras har motstridiga bud-

skap som först presenterar Elins mamma som frånvarande med sena arbetstider för att sedan presen-
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tera mamman som Elins närmaste och mest självklara förälder i jämförelse till pappan. Eriksson 

(2017, s. 74-74) hävdar att det kan uppstå svårigheter när individer inte ska spegla de rådande nor-

merna i dagens samhälle. Mamman försökte gestaltas i första uppslaget som en normbrytande per-

son men i nästa uppslag porträtteras hon som Elins största trygghet och närmaste förälder. Det är en 

roll som tillskrivs mödrar och inte fäder. Enligt Eriksson (2017, s. 74-75) är detta ett vanligt feno-

men i både läroböcker och andra texter att producenten har försökt gå emot normerna men trotts det 

så lyser föreställningarna igenom på de olika könen.  

Jag kan dock inte säga att det enskilda uppslaget går emot läroplanens rekommendationer på något 

sätt eftersom uppslaget inte dömer ut pappan som förälder och inte stärker mammans roll anmärk-

ningsvärt. Föräldrarna delar också lika på tiden med sitt barn vilket därmed får ses som en faktor av 

jämställdhet som förespråkas av Skolverket (2017, s. 7) 

7.8 Kvalitativa resultat av uppslaget Du och jag i boken Boken om SO 
I Boken om SO får flera olika barn ta plats i ett uppslag som läsaren får veta lite om. Uppslaget kal-

las Du och jag och börjar med frågan Vem är du? och så kommer en rad frågor om vad läsaren gil-

lar, vad hen blir glad/ledsen för och så vidare. Under de uppradade frågorna får en flicka i bild ta 

plats med en pratbubbla ”Jag gillar gympa och att vara med min hund Mille. Jag är rädd för att Mil-

lie ska dö. Då kommer jag bli ledsen” (Hedin och Ivarsson, 2013, s. 8-9). Under ses ett foto på en 

pojke som säger att han är smart och lång och att en doktor räddat hans liv. På nästa sida ses en poj-

ke som berättar följande ”De döpte mig till Simon efter min morfars pappa. Han var en berömd 

snickare. Jag är stolt över att få heta Simon” (Hedin och Ivarsson, 2013, s- 8-9). Därefter får en poj-

ke ta plats i bild och text där han själv beskriver hur han ser ut och avslutar beskrivningen med ”Jag 

ser bra ut” (Hedin och Ivarsson, 2013, s. 8-9) sedan berättar han ”När jag får det jag vill blir jag 

glad. När min syster retas blir jag arg” (Hedin och Ivarsson, 2013, s. 8-9) Slutligen kommer en tjej 

till tals med bild som berättar följande ”Jag är tonåring. Det är kul ibland. Men ibland är det job-

bigt” (Hedin och Ivarsson, 2013, s. 8-9).  

Till bilderna finns det fem frågor för eleverna att fundera vidare på två av de berör två specifika 

pojkar i uppslaget och resterande tre är allmänna frågor. ”Varför tror du att Simon är stolt över sitt 

namn? Varför är Amirs ärr viktigt för honom? Varför kan det vara bra att vi är olika? " 
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7.9 Analys av uppslaget Du och jag i Boken om SO 
I Boken om SO heter uppslaget Du och jag där läsaren ställs inför flera frågor att fundera kring sig 

själv vilket enligt Björkvall (2009, s. 32) är ett sätt att skapa ett socialt band till läsaren. I uppslaget 

ses pojkarna beskriva sig själva i positiva ordalag som att en är smart, den andra ser bra ut och den 

tredje talar om att han har namnet efter en berömd snickare och känner stolthet. Alla pojkarna fram-

häver sig själva medan de två flickorna inte uttrycker något positivt om sig själva. Det är starkt 

kopplat till Hirdmans teori (2001, s. 27-35) om den hierarkiska ordningen som finns mellan könen 

och att pojkar och mäns egenskaper ses inneha ett högre värde. De två flickorna som finns med i 

uppslaget talar om känslor, den ena om ledsamhet samt rädsla och den andra talar om att det ibland 

känns jobbigt. Flickorna lyfter fram känslor som kan tyda på en form av svaghet i dagens samhälle. 

Eftersom flickorna endast talar om känslor förstärker det bilden av flickor som känsliga. Pojkar är i 

dagens samhälle är berättigade att känna sig arga, stolta, och glada som pojkarna i uppslaget tar 

upp. Det finns inget att riskera för en arg pojke, däremot riskerar pojkar som uttrycker att de är 

ledsna eller oroliga att falla från den hierarkiska ordningen. Det är tydligt kopplat till de snäva köns-

rollen som åligger pojkar. Collin (2009, s. 129-139), Browyn (2003, s. 16-18) samt Olofsson (2007, 

s. 20-22) är eniga om att flickor och pojkar socialiseras till olikheter och därmed ingår även vilka 

beteenden och känslor som tillåts äga rum beroende på kön. Jag anser att valet av pojkarnas och 

flickornas förmågor, tankar och känslor är könsstereotypa och därmed kan läroboken vara en pus-

selbit i elevernas socialisering till skilda känslor. Läroboken bekräftar de könsstereotyper som finns 

i samhället istället för att öppna upp och fungera som en motvikt i elevernas världsbild. Enligt 

Karlsson (2011, s. 44-45) står läroboken som en förmedlare av dagens sanningar och påverkar ele-

vernas syn på omvärlden. 

De efterföljande frågorna får läsaren att försöka identifiera sig med personen i fråga genom att skri-

va fram namn och hänvisa till en bild och text på personen enligt Björkvall (2009, s.77). Två av fem 

frågor möjliggör en identifikationsförmåga med pojkarna. Någon fråga som får läsaren att identifie-

ra sig med flickorna finns inte. Uppslaget går därmed hand i hand med Björkvall (2009, s. 10 och s. 

49) som menar att texter ofta speglar de olika förväntningarna och samhällsstrukturer som finns på 

kön samt att attityderna till olika människor lyser igenom. Jag går nu vidare med att titta på huruvi-

da uppslaget följer skolverkets rekommendationer.  

Karlsson (2011, s. 44-45) menar att läromedel är ett maktmedel och påverkar barns syn på verklig-

heten och sin omgivning därmed går uppslaget att ifrågasätta huruvida det följer läroplanens re-
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kommendationer. Även Conell (2009, s. 129-130) menar att barns syn på vad som är kvinnligt och 

manligt påverkas genom läroböcker. I uppslaget framställs pojkarna som självsäkra och följer 

Hirdmans genusteori (2001, s. 27-35) medan flickorna presenteras i ett underläge och som sårbara. 

Läroplanen (2017, s. 7) skriver fram jämställdhet mellan kvinnor och män som ett ledord i läropla-

nens värdegrund. Samt att läroplanen (2017, s. 8) skriver fram att skolan har ansvar över att mot-

verka traditionella könsmönster som kan påverka eleverna negativt i lärande, utveckling eller deras 

val. Skolan ska arbeta för elevernas lika möjligheter i stort och smått. Uppslaget reproducerar före-

ställningarna om flickor som sköra, sårbara och känsliga och pojkar som självsäkra och högst stå-

ende i den hierarkiska ordningen. Pojkarna är fler i antalet på uppslaget och frågorna  som eleverna 

uppmanas behandla efter läsningen tar enbart upp namnen på de pojkar som förekommit. Uppslaget 

i fråga bör ifrågasättas huruvida det följer läroplanen eftersom elevers möjligheter till fri personlig 

utveckling kan ta skada vid upprepade budskap likt det här.  

8.0 Slutsats 
En av studiens frågor var att ta reda på hur text- och bildutrymmet är fördelat mellan könen, jag 

kommer nu gå vidare med att klargöra utfallet. Resultatet i Puls SO-boken uppvisar att det finns 

skillnader i hur ofta pojkar och flickor skrivs fram i text men det är en marginell skillnad där pojkar 

har en viss övervikt. Skillnaderna är så pass små att de kan räknas som jämställda. Boken om SO 

har mer övervikt av pojkar i text och i en kategori är pojkarna högt överrepresenterade. Sett till bil-

derna har Puls SO-boken en viss övervikt av pojkar vilket även gäller för Boken om SO som återi-

gen har något större skillnad mellan könen. I en kategori är pojkarna högt överrepresenterade. Jag 

kan därmed se att böckerna har en övervikt av pojkar i näst intill varje kategori som undersökt men 

i de flesta fall är skillnaderna så pass små att det trotts det kan anses vara jämställt. Forskningsfrå-

gan besvaras med att det finns skillnader mellan könen, men de är små. Vid enstaka fall förekom-

mer pojkar som högt överrepresenterade, det är dock i undantagsfall och ingen regel.  

En av studiens frågor var att ta reda på hur pojkar och flickor porträtteras i läromedel. I resultaten 

ser jag att männen i Puls SO-boken har klivit in på kvinnornas arena och även kvinnan går emot 

könsrollerna. I uppslaget efter som heter Familjen förändras ser jag att samma kvinna avspeglas 

delvis i en traditionell könsroll som primär förälder utifrån både bild och text. Ingen person porträt-

teras dock i sin helhet som könsstereotyp. I Boken om SO ser jag dock att de barn som ska visa på 
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olikheter och främja tolerans porträtteras enligt de rådande könsstereotyperna. Könsstereotyperna är 

så starka i uppslaget att ingen person går utanför könsnormerna. 

En annan av studiens frågor är hur pojkar och flickor presenteras utifrån läroplanens riktlinjer. Jag 

anser att uppslaget i SO-direkt kan ifrågasättas huruvida det följer läroplanens riktlinjer eftersom 

alla barn porträtteras enligt de könsroller som råder. Läroplanen klargör att skolan ska främja ele-

vernas lika möjligheter oberoende av könstillhörighet (Skolverket, s. 2017, s. 7). Det anser jag inte 

att uppslaget gör då de det istället förstärker flickor och pojkars olika roller på grund av könet. Upp-

slaget motverkar heller inte de könsmönster som kan begränsa elevernas utveckling och val (Skol-

verket, 2017, s. 8). I Puls SO-boken följs läroplanens riktlinjer genom att flera olika personer bryter 

mot normerna och könsrollerna vilket är precis vad läroplanen förespråkar (Skolverket, 2017, s.8).  

Männen porträtteras inte enligt Hirdmans (2001, s. 27-35) teori om männen på toppen av den hie-

rarkiska ordningen. Och Hirdmans teori om könens särhållning följs heller inte i Puls SO-boken.  

Elin spenderar lika mycket tid hos föräldrarna vilket också kan ses som en jämställdhetsfaktor som 

läroplanen stödjer (Skolverket, 2017, s. 7). Elins mamma porträtteras i Familjen förändras delvis 

utifrån en könsnorm som råder, det är dock inte övertydligt. För att besvara studiens fråga kan jag 

se att pojkar och flickor porträtteras till störst del i enlighet med läroplanen. Boken SO-direkt kan 

starkt ifrågasättas utifrån läroplanens riktlinjer men det bör tas i beaktning att det enbart är ett upp-

slag ur boken som är analyserat. Vad resterande uppslag visar går inte dra några slutsatser kring. 

Studiens resultat går emot den tidigare forskningen som genomförs av Ohlander (SOU 2010:33), 

(SOU 2010:10) och Berge och Wissing (2006) som fann att pojkar var högt överrepresenterade i 

text, bild och arbetsuppgifter. Mitt resultat pekar på en liten skillnad mellan könens förekomst med 

endast två kategorier där pojkar var högt överrepresenterade inom. Därmed pekar resultatet för min 

studie på att skillnaderna mellan könen inte är så stora vilket är ett annat resultat än vad den tidigare 

forskningen kommit fram till. Berge och Widding (2006, s. 7) har också tittat på hur kön framställs 

och om det förekommer könsstereotyper i 24 läroböcker inom samhällskunskap men även historia, 

religion och biologi. Studien pekade på att mannen var norm i läroböckerna i enlighet med Hird-

mans (2001, s. 27-35) teori om genussystemet. Kvinnan blir vid upprepade tillfällen i olika läroböc-

ker förlöjligad, nedvärderad och skuldbelagd. Kränkande citat riktigt mot kvinnor förekommer ock-

så. Mina resultat visar inte på att flickor förlöjligas eller skuldbeläggs. Det går dock diskutera om 

flickor i Boken om SO faktiskt nedvärderas då boken förmedlar flickor som lägre stående än poj-

karna vilket bekräftar Hirdmans (2001, s. 27-35) genusteori om genussystemet. På den punkten be-
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kräftar resultatet för Boken om SO den tidigare forskningen. Jag bör dock påminna om att resultatet 

enbart gället för ett uppslag i boken och säger inget om resterande sidor. I stort kan jag se att studi-

ens resultat till störst del skiljer sig från den tidigare forskningen och pekar på mindre skillnader 

mellan könen och att könen till störst del inte porträtteras könsstereotypt.  

8.1 Metoddiskussion 

Under det här avsnittet kommer jag diskutera studiens styrkor och svagheter. Först ska jag gå in på 

urvalet som jag gjorde, det baserades på de läroböcker som aktuella lärare i ämnet sa sig använda 

samt att alla producerades under gällande läroplan. Urvalet kan därmed ses som en styrka eftersom 

jag samlat in svar från lärare i olika delar av landet och resultatet blir därmed inte intressant för en-

bart en lokal grupp av lärare.  

Den kvantitativa analysen genomfördes på samma sätt i båda böckerna och innehar en kategori med 

personer där kön inte var uppenbart. Kategorin behövdes eftersom jag vid analysen inte alltid kunde 

urskilja vilket tilltänkt kön personen ifråga hade. Problemet uppstod på sidor där människor var il-

lustrerade med få detaljer, kort hår och könsneutrala kläder. Eftersom jag tolkar med min världsbild 

blir sorteringen delvis efter min uppfattning men jag tog även på mig samhällets glasögon för att 

tolka kön (Wallin Wictorin, 2011, s. 222). I min världsbild är inte en kortklippt person automatiskt 

pojke därmed hamnade personer som inte övertydligt visade kön under ”går ej avgöra könsidenti-

tet”. Det finns därmed risk för att resultatet har små felmarginaler.  

Jag valde att genomföra triangulering (Eliasson, 2010, s. 31) för att få svar på mina forskningsfrå-

gor. Vid den kvalitativa studien genomfördes både bild- och textanalys för att öka validiteten ef-

tersom bild och text är tätt sammankopplade i ett uppslag (Eriksson, 2017, s. 9). Det är en styrka i 

studien eftersom det ger ökad reliabilitet (Eriksson, 2010, s. 16-17). Antal uppslag som analyserades 

var endast tre vilket innebär att det inte går att göra generaliseringar av böckernas innehåll. Därmed 

blir den kvalitativa studien som ett stickprov ur två valda läroböcker för lågstadiet, inte ett resultat 

för de fullständiga böckerna.  
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