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Abstract 

 

In this Bachelor thesis the writer aims to do a comparative analysis between Swedish and 

Danish textbooks. The analysis examines textbooks in the civics field, and how these textbooks 

in represent the area of equality between men and women. The two countries in this essay are 

in many ways similar to each other but in  the area of equality the two differ. The politics in 

Sweden has more structural focused program while Denmark are more individual focused. The 

purpose of this essay is to see how the presentation of equality in the civics textbooks looks. To 

examine this area rigorously the essay does a qualitative and quantitative analysis with three 

different part studies. The quantitative method includes studies of both images and words that 

are connected to equality. The second part compares the two countries politics and school 

guidance in the area of equality. The last part of the analysis is the main one, where the text in 

is studied and analysed with a qualitative method. The essay takes a standpoint in feminist 

theory such as Yvonne Hirdman, Sandra Harding and Carol Lee Bacchi. The conclusion in this 

bachelor thesis reveals that there are a big difference between the textbooks from Sweden and 

Denmark. The Danish textbooks has a more individualistic approach and has the opinion that 

equality is already reached in the Danish society. While the swedish has the opinion that 

equality hasn´t been reached yet and it´s quite clear in the analsysis that the Swedish textbooks 

are influenced by it. The structural expectations are not seen as problematic in the Danish 

textbooks, and traditional gender roles are symbolised. The symbolic gender is most prominent 

in the Danish textbooks, and the Swedish textbooks has a more problematic view on equality. 

This Bachelor thesis show that, when it comes to equality, the representation in the Swedish 

and Danish textbooks are totally different.  
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1. Inledning 

Jämställdhet är ett ämne som angår alla medborgare i Sverige och resten av världen. Norden 

betraktas som ett av världens mest jämställda geografiska område i världen. Kvinnor och män 

har idag samma formella möjligheter att göra vad de vill, men det finns andra faktorer än 

juridiska som påverkar relationen mellan män och kvinnor. 2016 års lista över mest jämställda 

länder i världen visar att fyra av fem nordiska länder toppade listan. Det nordiska land som 

inte tog en plats bland topp tio är Danmark. Sverige placerar sig  på en fjärdeplats, medan 

Danmark däremot  placerar sig på en nittonde plats i en jämställdhetsundersökning gjord av 

World Economic Forum (2016).  

Under vintern 2015 höll SVT tillsammans med sin motsvarande danska part, DR 2 en debatt 

om synen på jämställdhet i Danmark respektive Sverige. I debatten är det en stor skillnad 

mellan de båda länderna, där den danska sidan sätter en större tilltro till individen, medan den 

svenska sidan menar att det krävs en strukturell förändring för att samhället ska förändras. 

Den danska sidan påpekar också att det redan är jämställt i Danmark eftersom alla kvinnor 

och män har samma rättigheter. Dessutom framkommer det att flickor tar för sig mer i 

utbildningen och presterar bättre än pojkar i Sverige. Det är en internationell trend, dock inte i 

Danmark (Nikk, 2010, s. 8f).  

För att knyta an undersökningen i detta examensarbete till dagens samhälle är debatten om 

#metoo ett bra exempel. #metoo handlar om att kvinnor inom flera olika branscher står upp 

och säger ifrån angående sexuella övergrepp på arbetsplatser. Detta uppdagades under hösten 

2017. Denna debatt har fått stort genomslag i Sverige där det under vecka 43 vid en 

överskådlig läsning av de danska tidningarna, Jyllands-posten, politiken och Extrabladet, 

gjorts som visar att den danska rapporteringen skiljer sig kraftigt. Där de danska tidningarna 

knappt nämner #metoo är det däremot helsidor och en stor debatt i Sverige. Även google 

trends visar att #metoo är störst i Sverige, och Danmark placerar sig på en sjätteplats (Google 

trends, 2017). 

FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering från 1979 innebär att inom all 

utbildning ska alla medlemsstater arbeta med ett könskritiskt förhållningssätt. Detta ska bland 

annat ske genom att se över läroplaner och läroböcker och undervisningsmetoderna (SOU 

2009:64, s. 42). Läroböcker speglar sociala koder i samhället och den dominerande synen 

(Selander, 2009, s. 15).  
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Dansk forskning visar att läroböcker har en stor inverkan på undervisningen i ett klassrum, 

och att böckerna även har en normgivande roll (Jeremiassen, 2001, s. 23 f). Det är därför 

lämpligt att undersöka om jämställdhet får någon plats i samhällskunskapsböckerna men 

också intressant att göra en jämförelse med Danmark där jämställdhet debatteras på en helt 

annan nivå. Tidigare studier visar dessutom att könsfördelning mellan män och kvinnor i 

läroböcker är väldigt skev (Berge & Widding, 2006). 

 

1.1 Syfte, avgränsning och frågeställningar 
Syftet med denna studie är således att undersöka och jämföra hur representationen och 

framställningen av jämställdhet ser ut i läroböcker för samhällskunskap på gymnasienivå i 

både Sverige och Danmark. Frågeställningarna är fördelade efter tre huvudsakliga delstudier. 

Politisk kontext och styrdokument 

 Vilken tonvikt har den svenska och danska jämställdhetspolitiken, och hur behandlas 

jämställdhet i respektive lands läroplan?  

Bildanalys och analys av innehållsförteckning och register 

 Hur är fördelningen av män och kvinnor och vad representerar det? Vilken omfattning 

får området jämställdhet i de danska och svenska läroböckerna?  

Textanalys 

 Hur framställs området jämställdhet i de danska respektive svenska läroböckerna och 

vilka likheter och skillnader framträder?  

Jag valde Sverige och Danmark för att det är två grannländer med liknande politiska system  

och värderingar. Båda staterna är skandinaviska välfärdsstater med en stor statlig inblandning. 

Men trots alla likheter finns det några områden som skiljer sig jämställdhet och synen på män 

och kvinnor är ett av dessa kunskapsområden som jag vill undersöka i detta examensarbete. 

Undersökningen har en ämnesdidaktisk inriktning och det är intressant att undersöka hur 

lärobokstexter i samhällskunskap representerar eller framställer jämställdhet. Undersökningen 

är komparativ eftersom en jämförelse mellan två länder kommer att göras. 



7 
 

1.2 Disposition 
Dispositionen i denna uppsats är upplagd på följande sätt, först presenteras tidigare forskning 

för att sedan följas av ett metodkapitel som beskriver och behandlar metoder som denna 

undersökning utgår ifrån. Kapitel fyra är teoretiska utgångspunkter där undersökningens 

teoretiska utgångspunkt presenteras, hur jag väljer att analysera mitt empiriska material.  

Det  nästkommande kapitlet handlar om den danska och svenska politiska kontexten och hur 

styrdokumenten behandlar jämställdhet. I kapitel sex görs en bildanalys men också förekomst 

av ord i innehållsförteckning och register undersöks. Kapitel sju analyserar texten i de 

läroböcker som undersöks. Från kapitel fem till och med sju behandlas det empiriska 

materialet med beskrivning och analys, där respektive land presenteras enskilt. Detta avslutas 

med en jämförelse av likheter och skillnader. Slutligen följer kapitel åtta med slutsatser som 

följs av kapitel nio med en avslutande diskussion. 

 

2. Tidigare forskning 

I kommande avsnitt presenteras en översikt kring den svenska och danska forskning gällande 

genus och utbildning. Då mitt problemområde kretsar kring jämställdhet och läroböcker är 

både forskning om jämställdhet och om läroböckers representation av jämställdhet av intresse. 

I de nedanliggande styckena sker en genomgång av forskningsläget inom dessa områden. 

För att finna forskning har genomsökningar på bland annat ERIC och Libris gjorts. Av 

sökningen framgick det ganska snabbt att forskning som berör jämställdhet i stor grad är fem 

till tio år gamla. Den tidigare forskningen bidrar med  inspiration och styrning av metodval 

och teoretiska infallsvinklar. Att undersöka forskningsläget både i Danmark och Sverige 

bidrar också med en bild av hur forskningen i respektive land ser ut.  

2.1 Forskning om jämställdhet och läroböcker i Danmark 
Det danska ordet för jämställdhet är ligestilling. Och betydelsen för ligestilling är ungefär 

samma som jämställdhet, att män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter. I 

Danmark är lagarna om ligestilling en plikt för myndigheter att arbeta för (Borger.dk, 2017). 

Att jämställdhet står skrivet i lagen både i en svensk och dansk mening borde innebära att det 

finns, eller ska finnas inslag av detta i undervisning och i läroböckernas utformning. Det är 

därför relevant för min undersökning att en redovisning av den danska och svenska 

forskningen kring jämställdhet presenteras. 
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Anette Borchorst (2004, s. 164-174) skriver i Nytt Norsk Tidsskrift en artikel som handlar om 

den danska debatten kring jämställdhet. Hon jämför den danska jämställdhespolitiken mot den 

svenska och norska. Borchorst menar att  det i den danska debatten är kontroversiellt att 

debattera kön, och speciellt könskvotering ses som något extremt i Danmark. 

Hon anlägger ett fokus på institutionella mönster och organisatorisk kultur. Borchorst menar 

att det är avgörande för kvinnors rättigheter i Skandinavien (Borchorst, 2004, s. 164-174). 

Borchorst (2004) tar avstamp i hur den feministiska rörelsen tog sin början i Skandinavien, då 

det har en betydelse för rörelsernas storlek och inflytande idag. I Sverige mobiliserades den 

feministiska rörelsen genom partipolitik med stark koppling till myndigheter, vilket gäller än 

idag. Den danska feministiska rörelsen utgick ifrån gräsrotsnivå och det var ett antiauktoritärt 

projekt. Under senare år kom den danska debatten vara mer tvetydig med mycket fokus på 

individen. Medan det i Sverige i större grad fokuserades på det strukturella och 

underrepresentationen i riksdagen var mycket mer viktigt i Sverige än i Danmark (Borchorst, 

2004, s. 164-174). 

Under 1990- och 2000-talet skedde en kursförändring där man i Danmark ville lägga ner 

jämställdhetsrådet. 1996 ersattes jämställdhetsrådet av flera mindre organ som skulle kopplas 

till regeringen. Dock så öronmärktes två veckor av föräldrarledigheten till papporna. Trots 

detta fanns det ändå en bild i Danmark om att jämställdheten var unik och att den inte gick att 

tillämpa i, till exempel muslimska länder (Borchorst, 2004, s. 164-174). 

Höjdpunkten för den danska feminismen var under 1980-talet då de hade en stor politisk 

uppbackning. Jämställdhet har dock inte nått någon folklig förkärlek i Danmark och Borchorst 

(2004, s. 164-174) påpekar att en anledning till den bromsade utvecklningen i Danmark beror 

på att välfärdsstaten har garanterat kvinnors lika rättigheter. 

2.1.1 Kön och jämställdhet i skolan 

Den danska forskningen kring jämställdhet och kön i skolan är relevant då  min undersökning 

har ett fokus på läroböcker, som är en stor del av skolan och undervisning. Forskningen 

relaterar till mitt framtida yrke som pedagog där klassrummet är min arbetsplats. 

En senare sammanställning av det danska forskningsläget har gjorts av Hilda Romer 

Christensen och den heter Forskning i Køn og ligestilling (2012). Det är en sammanställning 

av den danska genusforskning, inom olika områden och inriktningar men även 

problemområden och hur de undersöker de problemområdena.  
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Romer (2012, s. 4) menar att den danska forskningen har hamnat i bakgrunden av de andra 

nordiska länderna och ligger således efter de andra inom forskningen. Ett område som 

diskuteras är akademin och där läggs en stor del av forskningen på utbildning och arbeten 

inom forskningsvärlden. Inom detta område arbetar de utifrån ett könsteoretiskt perspektiv där 

de tittar på sammanhangen mellan kön och institution, makt och kön. Kartläggning av 

könsskillnader och identifiering av kulturella, politiska och sociala förteelser som påverkar i 

den akademiska miljön (Romer, 2012, s. 9). 

Inom forskningsområdet Børn og unge används två huvudsakliga perspektiv, hur de kulturella 

och strukturella normerna påverkar och speglar flickor och pojkar. Det andra perspektivet 

tittar på hur barn och ungdomar agerar, främst genom undersökningar om fysiska miljöer 

(Romer, 2012, s. 12). Det tredje området är Demokrati og politik med ett stort fokus på 

kvinnors rättigheter och hur kvinnorörelser i många länder har bidragit till en utveckling av 

demokrati (Romer, 2012, s. 13). 

Cecilie Norgaard (2010) som är cand. I pedagogisk sociologi menar att en förändring av 

synen på kön och jämställdhet måste börja i skolan, och att skolan bör ha ett särskilt ansvar i 

denna fråga. Så att elever får möjligtheten att förhålla sig kritiskt till könsstereotypa roller, 

och en inblick i hur könsdiskurserna ser ut (Norgaard, 2010, s. 103 f). Den dominerande 

synen inom dansk pedagogik och didaktik är ett könsbestämmande av barn och unga, och 

utifrån detta införa en könsbaserade strategier som är okritiska och könsstereotypa. Dessutom 

har kön en väldigt liten plats i den danska pedagogiska debatten (Norgaard, 2010, s. 104).  

Det finns barriärer i Danmark som gör att kön inte prioriteras i skolan. Bland annat att det inte 

står med i läroplanerna, skollagarna eller att det inte ingår i den danska lärarutbildningen. 

Men det största hindret är, enligt Norgaard (2010), den kulturella commonsense i Danmark, 

att förhållandet mellan man och kvinna anses vara bra och normalt (Norgaard, 2010, s. 105 f).  

2.2 Forskning och statliga utredningar om jämställdhet och läroböcker i Sverige 
Läroböcker påverkas i hög grad av styrdokument, som i sin tur styrs av politiken. Statliga 

utredningar kan påverka framställningen i läroböcker. Staffan Selander, professor i didaktik 

vid Stockholms universitet, och Bente Aamotsbakken, professor i textvetenskap vid Vestfold 

universitet, (2009, s. 15) menar att läroböcker är intressanta då de speglar sociala koder i 

samhället och den dominerande synen.  



10 
 

Genom att titta på hur läroböcker framställer jämställdhet är det också möjligt att se vilken 

som är den dominerande bilden kring jämställdhet, men också om den samhällskontexten 

påverkar läroböckernas framställning.  

Britt-Marie Berge och Göran Widding (2006) har skrivit kapitlet om kön, och de tar avstamp i 

den statliga diskursen om jämställdhet. I rapporten ställs följande frågor; I vilken grad blir 

kvinnor, män och transpersoner i lika hög grad representerade? Får dessa grupper inte samma 

positioner i samhälleliga verksamheter och symboliska representationer? (Berge & Widding, 

2006, s. 28).  

Det framkommer inte hur de väljer att undersöka läroböckerna vilket kan te sig lite märkligt. 

De kommer fram till att böckerna i samhällskunskap behandlar kön men det är endast en bok 

som tar upp transpersoner. Kön tas upp men utan någon koppling till den omliggande texten i 

böckerna. I de exempel där människor könas är pojkar och män överrepresenterade. Det 

saknas även ideologier eller ideala samhällen där kvinnogrupper är framträdande (Berge & 

Widding, 2006, s. 30). 

Deras samlade slutsats är att det är positivt att alla de undersökta samhällsböckerna belyser 

kön, och det är avsnitt som kan tillgodose eleverna med ny kunskap, men författarna menar att 

presentationen av kön presenteras som den enda sanna. En bra lärobok är en bok som gestaltar 

och förmedlar jämställdhet mellan män, kvinnor och transpersoner (Berge & Widding, 2006, 

s. 32). 

Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap, är namnet på en statlig 

offentlig utredning skriven av Ann-Sofie Ohlander, professor emeritus i historia, på uppdrag 

av delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA) (2010). Ann-Sofie Ohlander (2010, s. 39) 

belyser i sin undersökning att det är svårt att se vilka och om vissa kapitel tar upp jämställdhet 

eller inte. Hon menar att det förefaller bero mycket på författarna (Ohlander, 2010, s. 39). 

Ohlander (SOU 2010:33) går igenom alla rubriker och underrubriker för att hitta vad som 

skrivs om jämställdhet under varje rubrik, en form av tematisering som utgår från 

läroböckernas indelning. Hon undersöker också hur arbetsuppgifterna ser ut (SOU 2010:33, s. 

40 f). Slutsatsen som hon drar utifrån sin undersökning är att den undersökta läroboken, 

generellt inte tar upp jämställdhet och det är något som inte diskuteras. Något som Ohlander 

(SOU 2010:33) menar syns i formuleringen, då texten skriver att män ”tvingas” att ta ut 

föräldraledighet (SOU 2010:33, s. 52 f). 
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2.2.1 En jämställd text 

Att utgå från lärobokanalyser är rimligt då jag själv kommer att genomföra en läroboksanalys. 

Genom att klarlägga vad som har gjorts och hur läroboksanalyser har genomförts kan det 

bidra med dels teorier men även metoder  som är användbara vid en läroboksanalys. Hur kan 

man undersöka framställningen av jämställdhet, och vilka teorier och metoder har den tidigare 

forskningen använt sig av? Nedanstående stycke presenterar en läroboksanalys som 

undersöker jämställdhet i läroböcker för fysik. 

Moira Von Wright har gjort en läroboksanalys där hon tittar på jämställdhet i läromedel för 

fysik. Hon väljer att i sin undersökning att utgå ifrån en feministisk teori. Hon undersöker sju 

läroböcker där fyra är för högstadiet och tre för gymnasiet. Hon vill undersöka hur böckerna 

språkligt bidrar till skapandet av föreställningar om naturligt och kvinnligt och se om det 

följer skolans jämställdhetsmål (Von Wright, 1998, s. 13). Hon motiverar genom att redovisa 

vad aktuella styrdokument skriver om jämställdhet i skolan, även en diskussion om genus och 

kön men också om vad som är kvinnligt och manligt (Von Wright, 1998, s. 13 ff). 

I undersökningen belyses även vad jämställdhet och genus är. De analytiska redskapen som 

används är hämtade från Hardings (1986). I det analytiska redskapet används tre processer vid 

social konstruktion av kön, strukturellt, individuellt och symboliskt (Von Wright, 1998, s. 19). 

En återkoppling till tidigare forskning görs där pojkar generellt dras mer till ämnet fysisk än 

flickor. Hon väljer även att lyfta fram kontextualisering eftersom uppgifter i fysik oftast väljer 

att kontextualiserars för att skapa en bättre förståelse (Von Wright, 1998, s. 28 ff). En 

jämställd text är en text som är genuskänslig, genusmedvetande och genusinkluderande. Den 

förstnämnda innebär att hänsyn till genusfrågan tas i de fallen då det är korrekt, och inte tar 

upp det när det inte behövs. Med genusmedvetenhet möjliggörs ett synliggörande av text som 

medvetet problematiserar genus. En genusinkluderande text innebär att texten har en 

mångfald av perspektiv. En text som uppfyller alla dessa kriterier anses vara en jämställd text. 

Teorin har vuxit fram under genomläsningen av materialet, och det ställs dessutom flertalet 

olika frågor till texten under olika rubriker (Von Wright, 1998, s. 48 ff). Hennes urval är gjort 

utifrån vad som är aktuella läromedel för tillfället, och därför har hon använt sig av böcker 

från 1994 och framåt. Frågor som ställs till texten ska ställas systematiskt. Det har förts en 

hermeneutisk process då teorin har skapats bredvid materialet (Von Wright, 1998, s. 53 ff). 
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Slutsatserna som dras är att texterna visar på lite genuskänslighet och liten genusmedvetenhet. 

Hon menar att författarna inte verkar ha tänkt på jämställdhet när texterna skrevs. Von Wright 

(1998, s. 102) anser till och med att texterna på ett symboliskt plan återskapar orättvisorna 

som jämställdheten försöker motarbeta. Hon anser till och med att en del av den traditionella 

naturvetenskapliga kunskapen måste bort. En snäv kunskap är inget som ska eftersträvas för 

att uppnå jämställdhetskraven ändå är det den kunskap läromedel i fysik representerar (Von 

Wright, 1998, s. 105). 

Hon använder sig av intressanta teorier och perspektiv för att komma fram till sina slutsatser. 

Jag ställer mig tveksam till hennes slutsats då hon menar att den traditionella 

naturvetenskapliga kunskapen måste bort, hon motiverar inte varför vilket i mina ögon sänker 

hennes slutsats något. 

2.2.2 En komparativ analys 

Att ta med forskning där  komparativ analys används som metod är lämpligt då min uppsats 

jämför danska och svenska läroböcker. Dahlerups (2010) analys kan både bidra till min metod 

och analys, men också hur en kan använda teori och metod vid en komparativ analys. 

Den dansk-svenska professorn i statsvetenskap och genusvetenskap, Drude Dahlerup har 

genomfört en undersökning där den danska och svenska jämställdhetspolitiken undersöks 

(Dahlerup, 2010, s. 194). Hon använder sig av Carol Bacchis metod, ”what’s the problem”. 

Där fokus läggs på att försöka hitta vilket problem som ska lösas, eller som aktörerna vill lösa 

genom sina metoder. Vad det egentliga problemet är. Dahlerup (2010, s. 194) beskriver det 

som, ”om jämställdhetspolitik är svaret, vad är då problemet?”.  

I sin undersökning utgår Dahlerup (2010) från ett analysschema där hon har satt upp 

problembilden och vilken typ av politiska insats som kan lösa det specifika problemet. Detta 

analysschema har fyra steg där det fjärde och sista steget ska göra det mer jämställt för männen, 

att jämställdheten då har gått för långt och resurser måste prioriteras till männen istället. Steg 

tre på analysschemat innebär fullständig jämställdhet och inga fler insatser behöver göras. 

Genom att utgå från analysschemat kan hon analyserar om logiken alltid är så entydig som 

schemat återspeglar (Dahlerup, 2010, s. 196 f). I Danmark är bilden helt annorlunda mot den 

svenska, i Danmark tog det längre tid innan feminismen kom in i politiken. Det ska dock 

påpekas att den danska socialdemokratins kvinnopolitik har sina rötter på samma plats som den 

svenska.  
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Men precis som i Sverige var det främst den politiska vänstern som tog tag i 

jämställdhetsfrågan. På senare har dock även högerpartierna i Danmark tagit upp 

jämställdhetsfrågan, oftast i relation till invandring. Jämställdhetslagarna i länder liknar 

varandra till stor del, men den svenska lagstiftningen anses vara av den hårdare karaktären, 

större krav på jämställdhet (Dahlerup, 2010, s. 203 ff). Drude Dahlerup väljer att påvisa vad 

dessa skillnader kan bero på, hon menar bland annat att den danska kvinnorörelsen hade en ond 

cirkel under 1990-talet där jämställdhetsdebatten och de offentliga satsningarna på jämställdhet 

minskade. 

Men också att den danska vänsterkanten har en förhållandevis liberal syn på feminism där man 

inte vill se styrning uppifrån. Även i Sverige finns det ett motstånd mot feminismen, den har 

dock i stor grad varit tyst. Men en annan anledning till att jämställdhet och feminism har fått ett 

större inslag i Sverige beror i stor del på att det har skett mer genom politiken i Sverige. 

Dahlerup kommer fram till att det är debatten och den politiska kontexten som i stor grad 

påverkar jämställdhetsdebatten (Dahlerup, 2010, s. 207 f).  

Sammanfattning av forskningsläget 

I den tidigare forskningen finns det en viss skillnad både i resultat och analys. Alla 

undersökningar bidrar med inspiration till min kommande uppsats men på lite olika sätt. Från 

Von Wright (1998) tar jag med mig den teoretiska bakgrunden, medan detta är något som 

saknades i både Ohlander (SOU 2010:33) och Berge och Widdings (2006) rapport. Däremot 

bidrar Berge och Widding (2006) med en bild av hur det för tio år sedan såg ut i de svenska 

samhällskunskapsböckerna. Det är även intressant att de två rapporterna som det inte skiljer 

så många år mellan kommer fram till olika slutsatser. Man frågar sig då om det är 

utformningen av undersökningarna som påverkar eller om det är författarnas syn och 

perspektiv på området. Forskningen som tas upp i detta arbete utgår främst från en kvalitativ 

utgångspunkt. Den tidigare forskningen visar också att det finns en skillnad i representation 

mellan män och kvinnor i läromedel. Den tidigare forskningen visar även att det är lite 

tunnare med forskning inom det danska området, då den danska genusforskningen har halkat 

efter forskningen i Sverige. 

 

  



14 
 

3. Metod  

I denna uppsats görs en komparativ analys av läromedel från Danmark och Sverige. 

Jämförelsen är inom ämnet samhällskunskap och fokus är på området jämställdhet och hur 

presentation av detta område ser ut i de båda länderna. Uppsatsen har både en kvalitativ och 

kvantitativ ansats vilket innebär att två olika metoder används, vilket bidrar till en större 

helhetsbild av läroböckerna. Nedan presenteras metoden i förhållande till vad jag ska 

analysera, den politiska kontexten presenteras först följt av styrdokument för skolan därefter 

presenteras bildanalysen och textanalysen. Då en kvantitativ bildanalys görs i denna uppsats 

är det lämpligt att bilderna kategoriseras utifrån ramverket av den kvalitativa metoden 

(Sverrirsson, 2015, s. 194).  

Alan Bryman (2011, s. 62) menar att en komparativ undersökning leder till en bättre 

förståelse för det som analyseras, i detta fall är det jämställdheten i danska och svenska 

läromedel. Att använda sig av flera olika metoder i en undersökning bidrar till ett mer 

fullständigt svar, och de eventuella luckorna som den kvantitativa metoden missar kan istället 

fyllas av den kvalitativa metoden (Bryman, 2011, s. 564 f).  

3.1 Den politiska kontexten och styrdokument för skolan 

Bryman (2011, s. 501) menar att vi kan använda oss av dokument för att förstå en 

bakomliggande mening. I denna uppsats vill jag finna vad den politiska kontexten och 

styrdokumenten förmedlar. En representation av värderingar och den etiska grundsynen. 

Dokumenten är skrivna för ett syfte, för att förmedla en viss hållning (Bryman, 2011, s. 501). 

En kvalitativ ansats är utgångspunkten  i denna delstudie, vilket betyder att jag kommer att 

fokusera på vad texten vill förmedla och hur den förmedlar detta. Att undersöka texter är 

lämpligt då dessa i stor grad påverkar samhället och bidrar med en bild till människor om hur 

samhället borde vara. Det är även möjligt att se vad som upprätthåller vissa identiteter 

(Boréus, 2015, s. 157 ff). 

Genom att undersöka läroböcker kan även en förståelse av samhället fås, det är därför 

lämpligt att med hjälp av textanalys undersöka den politiska kontexten och styrdokumenten. 

Boréus (2015, s. 175) skriver att texter inom samhällsvetenskapen bör analyseras i sitt 

sammanhang eftersom en kunskap om samhället är det som ska uppnås. En analys av 

dokument och politisk kontext bidrar således till att skapa en förståelse för läroböckernas 

utformning och varför de har utformats på ett visst sätt.  
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Det ingår även en liten kvantitativ del i denna delstudie då statistik från SCB och från Dansk 

statistik används. Att använda offentlig statistik är ibland en fördel då informationen inte är 

insamlad i samband med ett forskningsprojekt. Det är även möjligt att undersöka information 

kopplat till en viss variabel, i denna uppsats fall är det kön i förhållande till arbetsmarknad 

och föräldraledighet (Bryman, 2011, s. 305 f). 

3.2 Läroböckerna 
Här nedan presenteras en kort introduktion till de läroböcker som undersöks i denna uppsats. 

Undersökningen avgränsas till enbart läroböcker från den första kursen i samhällskunskap på 

gymnasiet. Läroböckerna är utvalda utifrån ett målstyrt urval, ett målstyrt urval bidrar til ett 

relevant urval i förhållande till mitt syfte med denna undersökning.  

Jag vill försäkra mig om att läroböckerna är skrivna för samma samhällskunskaps nivå, den 

svenska kursen samhällskunskap 1b och den danska motsvarigheten samfundsfag C. 

Anledningen till detta urval beror på att läroböckerna ska jämföras och en utgångspunkt i 

varandras motsvarande samhällskunskapskurs är då lämpligt. Två böcker från vardera länder 

kommer att analyseras, alltså sammanlagt fyra böcker. Den ena danska boken riktar sig främst 

mot yrkesutbildningar och går därför under en egen läroplan. En läroplan som heter 

EUD/EUX, det ska inte påverka resultatet nämnvärt då de båda danska läroplanerna är 

extremt lika varandra. Läroplanerna för de svenska och danska läroböckerna presenteras i 

kapitel 5.  

Bortsett från det ovanstående urvalet valdes de danska läroböckerna till stor del på grund av 

deras tillgänglighet, då det var problem att få tag i andra danska läroböcker. De svenska 

läroböckerna valdes utifrån de danska läroböckerna och deras sidantal. Valet av de danska 

läroböckerna styrde mitt urval av de svenska för att få så jämförbara läroböcker som möjligt. 

En dansk och svensk lärobok med lite mindre text och en dansk och svensk lärobok med mer 

textinnehåll.  

3.2.1 Materialet 

Samfundsfag Niveau C 

Boken är skriven för den första samhällskunskapskursen i den danska gymnasieskolan, 

samfundsfag C. Boken är utgavs år 2016 och är första utgåvan men andra upplagan, ISBN 

978-87-7154-022-2. Utgivande förlag är Trojka som är baserat i Köpenhamn. Den är skriven 

utifrån läroplanen för yrkesutbildningar (EUD) från 2015, vilket skiljer denna bok ifrån de 

andra tre.  
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Det är två författare av boken, vilka båda är män och författarna heter Hans Henrik Jacobsen 

och Jørgen Sauer. Författarnas mål är att innehållet ska presenteras på ett intresseväckande 

sätt och de menar att boken använder sig av centrala teorier och modeller.  

Samfundsfag C (Systime) 

Detta är en bok skriven för den första samhällskunskapkursen i den danska gymnasieskolan, 

samfundsfag C. Boken är utgiven år 2012 och i denna uppsats är det tredje utgåvan och femte 

upplagan, ISBN 978-87-616-4249-3, som analyseras. Utgivande förlag är Systime som är 

baserat i Aarhus. Läroboken utgår från den danska läroplanen från 2013 och är riktad till 

gymnasieutbildningar men kan också användas inom annan utbildning där det behövs.  

Det är två författare som har skrivit boken, båda är män och heter Henrik Kureer och Claus L. 

Frederiksen. 

Exposé 

Exposé 1 behandlar ämnet samhällskunskap för kursen 1b i den svenska gymnasieskolan. 

Exposé kom i sin första utgåva ut 2003 men är uppdaterad efter läroplanen som kom år 2011. 

Den boken som analyseras i detta arbete är utgiven just år 2011 och det är fjärde upplagan, 

ISBN 9789147103577. Utgivande förlag är Liber som är baserat i Stockholm. Det är tolv 

författare på boken varav fem stycken är kvinnor. 

Samhällskunskap 1b 

Denna bok är skriven för den svenska gymnasieskolan och boken är konstruerad efter 

läroplanen från 2011. Boken utgavs år 2011 och är första upplagan, ISBN    9789147097241 

och riktar sig till elever som läser samhällskunskap 1b. Boken har endast en författare, Daniel 

West som är lärare i samhällskunskap och filosofi. Författaren menar att det kritiska 

förhållningsättet har en framskjuten plats i boken. Utgivande förlag är även här Liber och är 

baserat i Stockholm.  

3.2.2 Bildanalys- kvantitativ metod 

Bildanalysen ingår i den kvantitativa delen av undersökningen. En bildanalys bidrar till en 

bredare och mer omfattande bild av vad läroböckerna representerar. Det bidrar till en extra 

dimension och det blir även intressant att se om det skiljer sig mellan representationen av 

bilder i förhållande till text. Inspiration har bland annat hämtats från Ann-Sofe Ohlander, 

professor emeritus i historia, undersökning Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i 

samhällskunskap (SOU 2010:33).  
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Antalet bilder kommer att räknas i de undersökta läroböckerna, med fokus på fördelningen 

mellan kvinnor och män. Det bör tilläggas att endast fotografier kommer att undersökas, 

tecknade bilder kommer ej att ingå i undersökningen. 

Att analyserar bilder kan bidra till att få svar på frågor om samhället, det handlar i överlag om 

att undersöka vad bilderna förmedlar och om de styrker de sociala rollerna som finns i 

samhället (Sverrisson, 2015, s. 191 f). Sverrirsson (2015) skrev ett bra citat som speglar vad 

bilder kan bidra med; ”Sök samhället i bilden och bildens roll i samhället” (Sverrirsson, 2015, 

s. 192).  

Erving Goffman har gjort en genusanalys av reklambilder där han väljer att tillämpa den 

dramatiska ansatsen, vilket innebär att samhället är ett pågående skådespeleri där vi agerar 

våra sociala roller. Han ställer sig frågan om vad som visas i reklambilder och om det 

påverkar människans bild av genus. Det är också viktigt att komma ihåg att bilder som 

presenteras i böcker, offentliga dokument, kommersiella bilder och så vidare, alltid regisseras 

för att ofta följa generella föreställningar (Sverrirsson, 2015, s. 196 f). I den här uppsatsens 

bildanalys tas en utgångspunkt i Goffmans dramatiska ansats, men då utifrån bildernas 

fördelning och inte utformning. Att undersöka om fördelningen av bilderna speglar sociala 

roller och vilken bild av samhället fördelningen av bilderna ger. 

3.2.3 Förekomst av ord - kvantitativ metod 

Alan Bryman (2011) beskriver att en kvantitativ innehållsanalys är en metod som är objektiv, 

systematisk och en kvantitativ beskrivning av ett konkret innehåll (Bryman, 2011, s. 281). 

Vilket också innebär att mina värderingar påverkar det inledande arbetet i väldigt liten grad, 

och min inställning till problemformulering påverkar inte resultatet. Det ska tilläggas att även 

bildanalys är möjligt att göra via denna metod. Vad jag ska kontrollera eller räkna beror helt 

på mina frågeställningar (Bryman, 2011, s. 282 ff ). Om jag utgår från mina frågeställningar 

innebär det att jag kontrollerar om vissa explicita ord förekommer i innehållsförteckning eller 

register. Orden som är utvalda är till stor del kopplade till de fyra områden som analyseras i 

detta arbete. De fem orden är kvinnor, kön, genus, föräldraledighet, jämställdhet och 

feminism. Ordet jämställdhet ingår i undersökningen eftersom det är huvudtemat i denna 

uppsats. De andra orden är utvalda utifrån de generaliseringar kring ämnet jämställdhet som 

ofta sker, till exempel att kvinnor i hög grad nämns i samband med jämställdhet. De är alltså 

utvalda på grund av att de till hög grad kan kopplas ihop med området jämställdhet. 
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Att titta efter explicita ord anser Bryman (2011, s. 289) är en variant av att räkna ord, vilket 

också kan vara en grund för en mer tematisk analys. Fördelen med denna metod är att den är 

lätt för andra att läsa av eller följa. Det är dock svårt att utifrån en sådan analys få svar på 

varför-frågor och de har blivit kritiserade för att vara ateoretiska (Bryman, 2011, s. 296 f). Det 

är därför denna undersökning är kompletterad med två andra metoder. Med hjälp av denna 

metod undersöks om de ovan nämnda orden finns med i läroböckernas innehållsföreteckning 

eller register. 

3.2.4 Kvalitativ text och innehållsanalys 

Uppsatsen ska undersöka hur jämställdhet porträtteras och framställs i läroböckerna. Den 

kvalitativa innehållsanalysen vill komma åt det explicita, men sökandet av manifesta inslag 

kan också användas för att komma åt det inte fullt utsagda (Bergström & Boréus, 2012, s.51). 

Texter är ofta ett resultat av något som producenten vill få ut och förmedla. När texter 

studeras kan handlingar och funderingar upptäckas (Bergström & Boréus, 2012, s. 17). 

Bergström och Boréus (2012, s. 17) skriver också att texter ”får konsekvenser för vad 

människor tänker och vad de gör”. Ett buskap förmedlas, som även kan ske via bild och 

media (Bergström & Boréus, 2012, s. 17).  

 

Pär Widén skriver i handbok i kvalitativ analys (2015, s. 178 f) att utbildningstexter är 

lämpliga att undersöka i en kvalitativ textanalys, och Widén (2015, s. 180 f) påpekar att 

utbildningstexter har producerats av personer och företrädare inom skolsektorn. Det finns tre 

dimensioner inom den kvalitativa textanalysen. Det är således viktigt för en forskare att 

bestämma sin inriktning för att därefter producerar efter den valda dimensionen. Den första 

dimensionen riktar sitt fokus mot upphovmännen till en text medan den andra dimensionen 

analyserar textens form och innehåll. Den tredje dimensionen tolkar textens relation till 

sammanhanget utanför texten, i förhållande till det omgivande samhället (Widén, 2015, s. 

178). Den sistnämnda dimensionen kommer att vara den som min uppsats utgår ifrån. 

Anledningen är att jag vill undersöka om bilden av jämställdhet skiljer sig mellan de svenska 

och danska samhällskunskapsböckerna, och i den tredje dimensionen analyseras något med 

syftet att skapa en förståelse för samhället och hur dess idéer uttrycks i texter. Till exempel 

samhällsinstitutioner och politiska maktstrukturer (Widén, 2015, s. 180). 
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Utifrån vilken dimension man utgår ifrån finns det möjligheter att ställa sig olika 

problemformuleringar, när det gäller den tredje dimensionen kan man analysera läromedel 

genom att bland annat titta på hur innehållet skiljer sig mellan olika samhällen (Widén, 2015, 

s. 184). Men för att problematisera min analys ytterligare kommer jag i detta arbete även att 

utgå från en teori, som ska bidra till mitt analysarbete. Något som Widén (2015, s. 185) anser 

är lämpligt att göra. Att titta på hur genus och könsrelationer skapas eller återskapas är ett sätt 

att göra det på (Widén, 2015, s. 185). Nästa steg är att genomföra själva analysen, vilket då 

innebär att välja ut de texter som ska analyseras, men också att skapa analytiska scheman. 

Vilket kan göras genom att avgränsa det man letar efter, som i denna uppsats fall enbart 

fokuserar på jämställdhet. Och om detta leder till för mycket material kan man göra en ännu 

hårdare avgränsning (Widén, 2015, s. 186 f).  

3.3 Kvalitet i forskning 
I detta stycke presenteras termerna reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Alla tre 

begrepp används inom forskning för att undersöka om en undersökning är trovärdig och rätt 

genomförd. Det ska påpekas för läsaren att dessa begrepp har alltmer övergått till nya begrepp 

inom den kvalitativa forskningen. Anledningen är att det är väldigt svårt inom kvalitativ 

forskning att komma fram till en fast sanning. De begrepp som man nu istället börjar använda 

sig av är trovärdighet och pålitlighet. Där trovärdigheten går att sammankoppla med 

begreppet validitet. Det finns regler som en uppsats ska utgå ifrån för att säkerställa att 

forskningen har gjorts på ett korrekt vis (Bryman, 2011, s. 354 f). Vilka presenteras i texten 

nedan.  

3.3.1 Reliabilitet 

I en bra undersökning är det viktigt att frågeställningen är bra och hjälper till att belysa ett 

problem. Alan Bryman (2011, s. 355) belyser att pålitlighet kan ses som den kvalitativa 

motsvarigheten till reliabilitet. Reliabilitet handlar om en undersökning kan replikeras och i 

vilken utsträckning som detta är möjligt (Bryman, 2011, s. 355). Denna uppsats är i hög grad 

replikerbar eftersom det empiriska materialet finns tillgängligt. Bergström och Boréus (2012, 

s. 42) menar att reliabiliteten är viktig att leva upp till, och för detta ska göras är det viktigt att 

undersökningen sker med precision. De anser att tolkningsaspekten är en reliabilitetsfråga, att 

textläsningen måste vara väldigt noggrann för det syfte man har (Bergström & Boréus, 2012, 

s. 42). En noggrann och korrekt läsning sker i denna uppsats eftersom fyra olika områden har 

valts ut att analysera.  
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3.3.2 Validitet 

Validitet handlar å sin sida om man mäter det som man säger sig mäta (Bryman, 2011, s. 

352). Bergström och Boréus (2012, s. 42) anser att man kan förbättra validiteten genom att 

skapa sig en kontextuell förståelse kring det som man undersöker. I denna uppsats redovisas 

den sociala kontexten för respektive land. Peter Svensson och Göran Ahrne (2015, s. 24 f) 

menar att det är viktigt med trovärdighet i en kvalitativ forskning. De skriver om tranparens, 

att det är möjligt att följa vad forskningen har gjort och kommit fram till. Att man som 

forskare tydliggör processen och hur arbetet har gått till (Svensson & Ahrne, 2015, s. 25). 

Något som sker i denna uppsats då det är en tydlig struktur och avgränsning.  En annan tanke 

som Svensson och Ahrne (2015, s. 25) tar upp är triangulering, att man sammanför flera olika 

data och teoretiska perspektiv. Vilket denna uppsats gör, då flera olika metoder används och 

tre teoretiska perspektiv bidrar till analysen.  

3.3.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet är vikigt vid en kvalitativ undersökning, något som ofta även är dess 

svaghet. Denna uppsats har dock kvantitativa inslag vilket bidrar till en bättre 

generalserbarhet än om uppsatsen enbart var av den kvalitativa karaktären. Generaliserbarhet 

handlar om studien går att överföra på andra personer eller miljöer. Ett sätt att stärka sin egen 

undersökning om man pekar på andra studier som har kommit fram till liknande slutsatser. 

Den teoretiska generaliseringen innebär att man relaterar sin studie till mer allmänna 

teoretiska ramverk än till empiriska objekt (Svensson & Ahrne, s. 27). I denna uppsats har 

andra studier presenterats och vilka slutsatser de kom fram till. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Jag kommer i denna uppsats att utgå från tre olika teoretiker, då jag anser att deras teorier 

kompletterar varandra bra och bidrar till att jag i detta arbete kan göra en fullgod analys av de 

läroböcker som undersöks. De tre teoretikerna som jag kommer att använda mig av är Sandra 

Harding, Yvonne Hirdman och Carol Bacchi. 

Tre dimensioner av genus  

Sandra Harding, professor i genusvetenskap,  använder sig av tre olika dimensioner av 

genusbegreppet. Det strukturella som syftar till att kvinnor och män har olika positioner i 

arbetslivet, det symboliska som belyser att flickor och pojkar uppträder på ett visst sätt då det 

förväntas av samhället. Det sista är det individuella som innebär att flickor och pojkar 

uppfostras olika beroende på vilket kön de har (Harding, 1986, s. 18 f). 

An adequate theorization of gender will always lead us to ask questions about the interactions between gender 

symbolism, the particular way in which social labor or activity is divided by gender, and what constitutes 

gendered identities and desires in any particular culture (Harding, 1986, s.56). 

Harding (1986, s 52) menar att det finns beteende och saker som räknas som manligt 

respektive kvinnligt. Det finns även en fel uppfattning om att könet och skapandet av det 

hänger samman med individen och dess val i livet, men detta är något som skapas i relation 

med samhället, individen och arbetsmarknaden (Harding, 1986, s. 52 f). 

Jag kommer att använda Hardings tre dimensioner för att undersöka om läromedelstexterna 

förmedlar eller för vidare ett visst eller vissa synsätt utifrån Hardings tre dimensioner. 

Problembild  

Carol Bacchis teori börjar med frågeställningen ”What´s the problem?” där hon utgår från 

lösningen, eller det som anses som lösningen på ett problem, för att ställa sig frågan om vad 

som är problemet. Om en viss policy anses vara lösningen på ett problem, är frågan vilket 

problem det är som behöver lösas. Dahlerup beskriver det på följande sätt; ”om 

jämställdhetspolitiken är lösningen, vad är då problemet?” (Dahlerup, 2010, s. 194). Bacchi 

(1999, s. 12 f) ställer upp fem olika frågor som man kan ställa sig när man utgår ifrån hennes 

teori. De här frågorna kan också användas för att undersöka när något inte ses som ett 

problem Hennes teori är bara en av alla olika som finns att tillgå där ute. Men den bidrar till 

att undersöka politiska problem och representationer av dessa problem. 
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Ofta skapas riktlinjer kring problem som ska lösas och det är dessa riktlinjer som Bacchis 

teori bidrar till att analysera, då den undersöker vad som framställs som problematiskt 

(Bacchi, 1999, s. 12 f). 

Hence we are vitally interested in the effects of policy proposals and the problem representations they 

necessarily contain (Bacchi, 1999, s. 13). 

Jag kommer i denna uppsats att välja ut några av frågorna som hjälp för att analysera 

samhällskunskapsböckerna som ingår i denna uppsats. Bland annat ”What´s left 

unproblematic in this representation?” och ”What presuppostions or assumptions underlie this 

representation?” (Bacchi, 1999, s. 12 f). 

I denna uppsats kommer även Dahlerups (2010) schema att användas för att se vilken fas av 

jämställdhetsarbete böckerna representerar. Dahlerup har skapat ett analysschema i När 

svenska partier blev ”feminister”- om skillnader i dansk och svensk jämställdhetsdebatt, där 

hon använder Bacchi som metod, vilket har presenterats i kapitel 2 tidigare forskning. I sitt 

analysschema sätter hon upp fyra problembilder mot politiska insatser.                                                  

Problembild Politisk insats 

 

Könsmaktsystem (Kvinnoförtryck) Strukturförändring 

Olikheterna beror mest på gamla fördomar Bearbeta attityder och beteenden  

Jämställdheten är uppnådd i stort sett Ingen insats behövs 

Jämställdheten har gått för långt, och 

kvinnorna har börjat dominera 

Åtgärder för männen primärt 

Källa: Figur 10.1 Analysschema: Föreställningar och deras konsekvenser. Dahlerup (2010, s. 

196). 

I denna uppsats kommer analysschemat användas för att undersöka vad det är för bild eller 

representation av jämställdhet som läroböckerna förmedlar och om det även förmedlar 

lösningar på dessa problem eller om det anses inte vara något problem.  

Genusstruktur  

Yvonne Hirdman (2004), professor i genushistoria, menar att det finns en könsmaktordning 

där det är männen som ses som norm. En genusstruktur som ligger inbäddat i vår 

samhällsstruktur. Att kvinnor och män har olika ordningar i ett samhälle. Genussystemet är en 

ordning av kön, en ordning som blir grunden för andra sociala ordningar. Hon utgår från två 

logiker vilka är dikotomi och hierarki, varav den första handlar om att manligt och kvinnligt 

bör hållas isär från varandra. 
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Med hierarki menas att det är mannen som är normen, som utgör normen för det normala 

(Hirdman, 2004, s. 51). Hirdman (2004, s. 51) menar också att ursprunget är irrelevant när det 

gäller kön. Det är igenom isärhållandet som den manliga normen genereras och kvinnor ses 

som underordnade (Hirdman, 2004, s. 52). Hennes teori synliggör i min analys vilken bild av 

kvinnan och mannen som representeras, till exempel om det är så att mannen är den som 

framträder i läroböckerna som normen.  

5. Jämställdhet inom politik och styrdokument 

I detta kapitel kommer politik och styrdokument som benämner jämställdhet att lyftas och 

analyseras. Detta för att ge en bra bild kring den politiska kontexten i Danmark och Sverige. 

Hur debatten kring jämställdhet ser ut inom politiken men också vad respektive land skriver i 

sina styrdokument för skolans verksamhet. Den danska politiken och styrdokument 

presenteras först och sedan även den svenska politiken och styrdokument. Men också EU:s 

politiska jämställdhetsmål kommer att presenteras. Även nationell statistik kommer att 

presenteras från de båda länderna.  

World Values Survey kulturkarta från 2015 visar att Sverige skiljer sig en del från andra 

länder. Det är en karta som mäter synen på livet, från överlevnad till livskvalitet, vid hög 

livskvalitet är individens frihet mer viktig. Men även traditionella värderingar mot sekulära 

värderingar presenteras. De andra nordiska länderna är jämförbara med Sverige när det 

kommer till individens frihet, men det är en större skillnad mellan länderna där traditionella 

värderingar står mot sekulära (Institutet för framtidsstudier, 2017).   

Att undersöka ländernas politiska kontext är intressant utifrån Bacchis (1999) perspektiv, om 

politiken och andra styrdokument problematiserar området jämställdhet och kön, eller om det 

inte ses som något problem. Ett icke problematiserande kan bidra till att traditionella 

könsroller förs vidare eller normaliseras, och då att mannen ses som normen. Bryman (2011, 

s. 493) menar att en kunskap om den sociala kontexten är viktig när en bildanalys genomförs, 

för att komma åt bildens betydelse och yttre sken. 
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5.1 Danmark 

5.1.1 Styrdokument 

Jag utgår från de danska läroplanerna från 2013 och 2015. Den danska gymnasieskolan fick 

en ny läroplan den första Augusti 2017 men jag väljer att utgå från de äldre då det möjligtvis 

inte finns en lika stor tillgång till böcker som är gjorda för den nya läroplanen. Den nya 

läroplanen lyfter fram att området jämställdhet ska ingå i undervisningen, något som de äldre 

läroplanerna inte gör. Två läroplaner för de danska löroböckerna kommer att redovisas då den 

ena boken är mer inriktad mot yrkesutbildningar (EUD). De två danska läroplanerna skiljer 

sig inte nämnvärt i mål och kunskaper som ska nås under kursens gång, det är främst antalet 

timmar undervisning som skiljer sig. Läroplanen för yrkesprogrammen kom år 2015 och den 

för de teoretiska programmen kom år 2013. Att undersöka de danska läroböckerna utifrån 

läroplanerna från 2013 och 2015 ger ett bättre jämförande då den senaste uppdaterade svenska 

läroplanen kom ut 2011.  

Det finns inget i de danska läroplanerna från 2013 och 2015 som explicit belyser jämställdhet, 

det finns partier där det implicit kan ingå som ett av målen. Ett exempel på det är i 

underrubriken sociologi där det står att eleverna ska lära sig om identitetsbyggande och 

socialisation och levnadsvillkor. Rent teoretiskt finns det möjligheter för en lärare att här 

undervisa om jämställdhet.  

Det supplerende stof består typisk af eksempler fra den aktuelle debat i form af tekster, statistik 

og klip fra elektroniske medier (Undervisningsministeriet, 2017a, Samfundsfag  C, Bilag 51). 

Läroplanerna påpekar också att läraren ska ta hänsyn till aktuella debatter som pågår i 

samhället, där en samhällsdebatt om jämställdhet då också kan innebära undervisning om 

jämställdhet. Detsamma står i läroplanen för EUD (Yrkesutbildning) men det går också att 

finna att eleven ska få kunskap om socialisering. 

Samfundsudvikling, socialiseringsmønstre og menneskers handlinger i sociale sammenhænge 

(Undervisningsministeriet, 2017b, Samfundsfag- eud, bilag 17). 

 

Ovanstående citat kan också tolkas som att den implicit bjuder in till en undervisning om 

jämställdhet och kön. Då det rimligen bör ingå i socialiseringsmönster och människors 

handlingar i sociala sammanhang.  
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 5.1.2 Jämställdhetspolitik 

Danmarks jämställdhetsminister är Karen Ellemann som även är minister för fiskeri och 

nordiskt samarbete (Udenrigsministeriet, 2017b). Idag har Danmark politiska mål där 

jämställdhet ska tillämpas både inom den privata och offentliga sektorn. Varje år släpper 

Danmark en handlingsplan för hur de ska arbeta för att uppnå deras jämställdshetspolitiska 

mål som heter, Redegørelse/perspektiv- og handlningsplan 2017. Visionen som 

handlingsplanen uttrycker för 2017 lyder som följer;  

Alle skal have lige muligheder for at deltage i samfundet og udfolde deres potentialer og talenter. 

Alles ressourcer skal i spil, og ingen skal opleve diskrimination på grund af køn 

(Udenrigsministeriet, 2017a, s. 7). 

Deras jämställdhetspolitiska mål handlar också om att de offentliga organisationerna ska bidra 

med kunskap kring ämnet kön och jämställdhet inom myndigheter, bekämpa våld mellan män 

och kvinnor men också främja jämställdheten bland barn och unga (Udenrigsministeriet, 

2017a, s. 7). 

I den danska regeringens jämställdhetsplan för åren 1994-1996 införde de begreppet ”gender 

mainstreaming”, eller jämställdhetsintegrering på danska och svenska. 

Jämställdhetsintegrering innebär att alla politiska områden som påverkar människors liv ska 

arbeta för jämställdhet (Nikk, 2017). Detta har sedan införandet varit en central del av den 

danska jämställdhetspolitiken. För att leva upp till EU och Danmarks internationella regler 

måste varje minister i regeringen arbeta för jämställdhet inom sitt egna område 

(Udenrigsministeriet, 2017b).  

På den danska regeringens hemsida uttrycker de att jämställdhet är något som innebär att man 

ska behandlas efter den individ man är, och att kön, etnicitet eller den sexuella läggning inte 

ska påverka det.  

Regeringen ønsker et samfund med frihed for den enkelte, og hvor alle behandles lige. Et 

samfund, hvor det enkelte individ måles på sine evner og virkelyst til at udfolde sine drømme – 

uanset køn, race, seksuel orientering mv (Regeringen.dk, ligestilling, 2017). 

Det ska dock tilläggas att jämställdheten, återigen sätts i förhållande till invandrare i 

Danmark. Bland annat att det är danska värden som måste skyddas och att i Danmark 

tolererar man inte någon form av hedersbrott (Regeringen.dk, 2017). De väljer även att 

avsluta texten om jämställdhet med följande ord; 
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Normer for mænds og kvinders lige rettigheder og værdighed gælder alle borgere i Danmark – 

uanset hvor længe, de har været her i landet (Regeringen.dk, 2017, ligestilling). 

De danska partierna har i stor utsträckning med en punkt i deras partiprogram som lyfter fram 

jämställdhet, men de ser sig inte som feministiska. 

Sedan skiljer det sig en del mellan partierna också, där en del partier främst på vänsterkanten 

uttrycker sig mer om ligestilling och kön. Och det är två partier som inte tar upp något explicit 

om jämställdhet, genus eller kön och det är Radikale Venstre och Det konservartive folkeparti 

(Folketinget.dk, 2017 ).  

5.1.3 Könsuppdelad statistik  

I Danmark är det möjligt att se antalet deltidsarbetande kvinnor med barn under sex år är 

ganska mycket högre än för männen. Statistiken visar att ungefär tio procent av männen 

jobbar deltid och har ett barn som är under sex år. Siffran för kvinnor ligger runt tjugofem 

procent vilket innebär att det fortsatt är en ganska stor skillnad i fördelningen av deltidsarbete. 

Däremot är det ingen större skillnad mellan kvinnor och män när det gäller 

sysselsättningsgraden, där männens siffra ligger på sjutiofyra procent medan den för kvinnor 

ligger på sjuttio procent. Lönegapet mellan könen låg på ungefär tretton procent under år 

2016, negativt för kvinnor. Dock ska det påpekas att det i den danska skolan är fler pojkar än 

flickor som behöver extra undervisning och det är också fler flickor som väljer att studera 

vidare efter gymnasiet. Den genomsnittliga föräldraledigheten som en dansk pappa väljer att 

ta ut är 30 dagar medan en danska kvinna väljer att ta ut närmare trehundra dagar, närmare 

bestämt 297 dagar (Danmarks statistik, 2017). 

5.2 Sverige 

5.2.1 Styrdokument 

Jämställdhet har funnits med en längre tid i de svenska läroplanerna, redan 1969 omnämns det 

i lgr-69. Målet var då att flickor och pojkar ska behandlas likvärdigt och rättvist. Men till 

läroplanen som utkom 1980 skiftade detta fokus, och istället lades det vikt vid att få flickor att 

välja könsöverskridande utbildningar. När Lpo 94 kom blev jämställdhet inskrivet i 

värdegrunden, och nu blev jämställdhet något som lärare skulle arbeta med på ett pedagogiskt 

plan (Forsberg, 1998, s. 2 f). I dagsläget ska lärare fortsatt arbeta med detta pedagogiskt. Det 

står både i lgy 11 och i skollagen att jämställdhet är något som ska främjas i skolan och i 

undervisningen (Skolverket, 2011:5; SFS, 2010:800 5§). 
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Den svenska läroplanen från 2011 uttrycker på flera punkter jämställdhet som något viktigt 

och eftersträvansvärt. Vid en kontrollsökning i den svenska läroplanens dokument får man 

upp tio resultat på ordet jämställdhet. Redan i skolans värdegrund står det;  

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 (Skolverket, 2011, s. 5). 

Under de övergripande riktlinjerna och målen beskrivs det också att läraren ska arbeta med ett 

jämställdhetsperspektiv i undervisningen (Skolverket, 2011, s. 10). Under ämnet 

samhällskunskap står jämställdhet explicit med under syftet med ämnet, där det ingår som en 

av kunskaper som eleverna ska utveckla (Skolverket, 2011, s. 143). Dock står inte begreppet 

med under kursen samhällskunskap 1b (Skolverket, 2011, s. 150 f). Även skollagen uttrycker 

att jämställdhet är något som ska främjas i skolan och i undervisningen (SFS, 2010:800 5§). 

5.2.2 Jämställdhetspolitik 

Den svenska regeringen för en jämställdhetspolitik, denna politik presenterar de på 

regeringens hemsida där regeringen har sex övergripande mål som de arbetar mot. Dessa sex 

målen är jämn fördelning av makt och inflytand)e, ekonomisk jämställdhet, jämställd 

utbildning, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, jämställd hälsa och att 

mäns våld mot kvinnor ska upphöra (Regeringskansliet, 2017d ).  

Den svenska regeringen väljer att definiera jämställdhet på följande sätt;  

Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män som ska ha samma möjlighet att forma 

samhället och sina egna liv. Området omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, 

hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet (Regeringskansliet 2017c) 

Alla de politiska partierna i Sverige har en jämställdhetspolitik som presenteras på respektive 

partis hemsida. Det är dock några partier som även explicit uttrycker att de är ett feministiskt 

parti. De partierna är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Det 

ska tilläggas att Liberalerna har mycket om jämställdhet och feminism men de skriver inte 

explicit att de är ett feministiskt parti. Den socialdemokratiska regeringen hävdar till och med 

att de är världens första feministiska regering (Regeringskansliet, 2017b).  
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5.2.3 Könsuppdelad statistik 

Lönegapet mellan kvinnor och män är enligt statistiska centralbyrån 12 procent, alltså tjänar 

kvinnor i genomsnitt 88 procent av vad mannen tjänar (SCB, 2017a). Precis som i Danmark är 

det fler kvinnor än män som väljer att studera vidare, vilket är tydligast i gruppen 24-36 år där 

det är 36 procent kvinnor som har valt att studera vidare medan det för samma grupp inom 

männen är 20 procent (SCB, 2017b). Det är även fler män än kvinnor som förvärvsarbetar. Av 

samtiliga som arbetar är det 48 procent kvinnor och 52 procent män (SCB, 2017c). Jag har vid 

tillfället endast hittat ett dokument från Statistiska centralbyrån, Deltidsarbete i Europa, som 

belyser deltidsarbete, den visar över hela Europa. Det intressanta är att det är fler kvinnor i 

Sverige än i Danmark som deltidsarbetar. Spannet som SCB presenterar för Danmark är 21,5 

till 31,6 procent som deltidsarbetar, vilket stämmer med siffran som Danmarks statistik 

presenterade för år 2016, som då låg runt 25 procent. Medan Sveriges siffra ligger på 38,1 till 

47,4 procent. Det ska dock tilläggas att i det material som SCB presenterar har även de 

tillfrågade själva fått avgöra om deras arbete är deltid eller heltid vilket kan påverka resultatet 

(SCB, 2017d). Ytterligare ett dokument visar att de svenska kvinnornas siffra när det gälle 

deltidsarbete är på 38 procent och andelen män som deltidsarbetar är 13 procent (Bernhardtz, 

2015). 

5.3 Europeiska Unionens jämställdhetsmål och arbete 
Att belysa den europeiska unionens jämställdhetsmål är rimligt och användbart då både 

Sverige och Danmark är medlemmar. EU:s jämställdhetsmål används i denna uppsats som en 

måttstock eller ”facit” att jämföra Sverige och Danmarks jämställdhetspolitik mot.  

Den Europeiska unionen har i huvudsak tre mål som ska efterlevas inom unionen. Dessa tre 

mål är lika politiska rättigheter, könsintegrering inom politiken och riktade medel för att 

möjliggöra kvinnors avencemang (European commission, 2017). Kommission presenterade 

under förra året en mer omfattande plan eller rapport på vad jämställdhetsarbetet inom EU ska 

fokusera på fram till och med år 2019. I denna rapport finns det fem huvudsakliga mål som 

det ska arbetas mot. De fem målen är följande; ekonomisk självständighet mellan män och 

kvinnor, lika lön för lika arbete, jämställdhet inom beslutsfattande, värdighet, integritet och 

könsbaserat våld, marknadsföra jämställdhet utanför EU (European commission, 2016).  
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5.4 Sammanfattning 
Den politiska kontexten skiljer sig en del mellan Danmark och Sverige.  När det gäller den 

danska politiska kontexten är det mycket som cirkulerar kring individen och att 

jämställdheten redan är uppnådd. Den danska läroplanen nämner inte jämställdhet, utan det är 

något som läraren själv måste har koll på, eller vara intresserad av för att det ska hamna i 

undervisningen. I den danska kontexten finns det således inget att problematisera och 

jämställdheten blir därför också oproblematiserad. Det ses inte som ett strukturellt problem. 

Den danska regeringen släpper varje år en rapport om vad de ska fokusera på inom området 

jämställdhet, de har en jämställdhetsminister och alla ministrar måste arbeta med jämställdhet 

inom sitt område. Frågan är då hur väl utvecklat arbetet blir när en minister även har massa 

andra arbetsuppgifter, det ger en bild av att det inte tas på så stort allvar. Det ska tilläggas att 

den danska jämställdhetsministern även är minister för fiskeri och samarbete inom Norden. 

Danmarks vision för 2017 var dock ambitiös och de beyste de mesta som EU hade satt upp 

som mål för 2019. 

Den stora skillnaden mellan män och kvinnor i antalet uttagna föräldradagar speglar ett 

samhälle där det finns bestämda roller som män och kvinnor ska leva upp till. Som Hardings 

(1986) påpekar så bra, ett symboliskt kön där normer och förväntningar påverkar våra 

handlningar. Vilket också är ett bevis för genussystemet, där vi har vissa bestämda platser 

beroende på kön (Hirdman, 2004).  

Den svenska sidan lägger mycket tid på arbetet med jämställdhet. Det syns bland annat genom 

att den svenska regering har tydliga mål på vad de vill uppnå i ett jämställt samhälle men 

också genom att de svenska läroplanerna belyser detta ämne. Det visar således att 

jämställdheten inte är uppnådd och att det är ett strukturellt problem. Där ovanstående 

lösningar ska lösa problemen vilket ska leda till ett jämställt samhälle. Det är även så att de 

politiska partierna i Sverige har i mycket högre grad anammat den feministiska agendan, och 

de kan kalla sig för feministiska partier utan problem. Bilden i Danmark är lite annorlunda där 

inget av partierna ser sig själva som feminister, men de har uppsatta mål för att förbättra eller 

vad de vill genomföra inom området jämställdhet. Det som gör en konfunderad är statistiken 

som visar att Danmark har färre kvinnor som deltidsarbetar än i Sverige. Båda länderna har i 

hög grad visioner och mål som överensstämmer med de mål som EU har satt upp. Men där 

det intressanta är att Sverige ser jämställdhet mer som ett strukturellt problem medan 

Danmark lägger ett större ansvar på individen. 
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6. Förekomst av bilder och ord i läroböckerna 

Nedan kommer de fyra undersökta läroböckernas fördelning av bilder och förekomst av ord 

som har med jämställdhet att göra att presenteras. En presentation av detta bidrar med en bra 

insyn av läroböckernas innehåll och vad de rent kvantitativt presenterar. 

6.1 Bilder 
Jag har valt att enbart titta på fotografier som finns med i böckerna. Teckningar eller 

illustrationer ingår alltså inte, detta på grund av att de kan ibland vara svåra att avgöra om det 

är en man eller kvinna som avbildas. Fotografier på barn ingår inte i undersökningen då jag 

anser att det är samma problem här, svårt att avgöra om det är en flicka eller pojke. Om det är 

både män och kvinnor på samma fotografi får de en varsin bild när jag genomför räkningen. 

Det bidrar till att minska tolkningarna av bilderna och det är då möjligt att räkna hur många 

fotgrafier som män respektive kvinnor syns i. Att räkna bilder som innehåller både män och 

kvinnor som en bild åt varsin kategori minskar således felmarginalen och bidrar till ett 

nollsummespel bland dessa bilder. 

6.1.1 Danmark 

Nedan presenteras bildanalysen av de två danska läroböckerna som ingår i denna 

undersökning. Först en presentation av varje boks fördelning av bilder, och längre ner i texten 

kommer ett diagram som visar fördelningen för alla undersökta läroböckerna. 

Samfundsfag Niveau C 

I samfundsfag Niveau c finns det 112 stycken bilder varav 57 stycken innehåller bilder på 

män och kvinnor. Även fast Samfundsfag Niveau C inte innehåller något explicit om 

jämställdhet är fördelningen av bilderna ganska jämlik. Det finns 27 stycken bilder där 

kvinnor förekommer, och det är 30 bilder där män förekommer. Vid en beräkning enbart på 

de bilder som innehåller män och kvinnor blir resultatet 52,7 procent och 47,3 procent för 

män respektive kvinnor. 

Samfundsfag C (Systime) 

Vid en genomgång av de 395 sidorna finner jag 273 bilder, och av dessa är det 132 bilder som 

är på män och kvinnor. Det är dock en ojämn fördelning mellan män och kvinnor, där det 

klart är fler bilder på män än kvinnor. 96 bilder på män mot 36 bilder på kvinnor. Det är 72,3 

procent av bilderna på män och 27,7 procent på kvinnor. I jämförelse med den andra danska 

boken som ingår i denna undersökning skiljer det sig markant. 
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Det intressanta är att till skillnad från Samfundsfag Niveau C tar Samfundsfag C upp 

ligestilling i sitt register, men fördelningen av bilder är ändock mer ojämn. 

6.1.2 Sverige 

Nedan presenteras bildanalysen av de två svenska läroböckerna som ingår i denna 

undersökning. Först en presentation av varje boks fördelning av bilder, och längre ner i texten 

kommer ett diagram som visar fördelningen för alla undersökta läroböckerna. 

Exposé  

84 av 88 bilder i boken är fotografier på människor. Det är också en väldigt jämn fördelning 

på bilderna i relation till kön. Det är 43 bilder på män och 41 bilder på kvinnor. Vilket betyder 

att 51,1 procent av bilderna som är på människor innehåller män och att 48,8 procent är bilder 

av kvinnor. När det kommer till bilder förefaller Exposé och Samfundsfag Niveau C att vara 

lika varandra.   

Samhällskunskap 1b 

Boken har 135 fotografier, men antalet bilder totalt är mer än så. Av dessa 135 fotografier så 

är det 37 stycken som innehåller bilder på män medan det är 41 stycken som är bilder på 

kvinnor. En liten övervikt på antalet bilder av kvinnor. Den enda boken av de fyra undersökta 

som har övervikt av kvinnor på bild. Vid en beräkning av procentfördelningen bland bilderna 

som innehåller män och kvinnor framkommer följande siffror; 52,5 procent av bilderna är 

kvinnorna och 47,5 procent är bilder av män.  
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6.1.3 Sammanfattande analys 

I det nedanstående diagrammet visas fördelning av bilder på män och kvinnor i de fyra 

undersökta böckerna som ingår i denna undersökning. Detta redovisas i procent där den blå 

staplen representerar män och den orangea är för kvinnor. 

Diagram 6.1.3  Procentuell fördelning av antalet bilder på män respektive kvinnor. 

 

Diagram 6.3.1 visar hur fördelningen ser ut, det är två böcker som sticker ut. Det är 

Samfundsfag C (Systime) och Samhällskunskap 1b. Det anmärkningsvärda med den danska 

boken är att det är en stor procentuell skillnad mellan bilder på män respektive kvinnor. Det 

som är utstickande med den svenska boken är att den har lite högre andel bilder av kvinnor än 

män. De två resterande böckerna är väldigt lika varandra när det gäller fördelning av bilder 

och därför svåra att påvisa att det möjligtvis är en viss faktor som spelar in. Jag kommer 

därför i denna sammanfattande analys att fokusera på Samfundsfag C (Systime) och 

Samhällskunskap 1b då de visar mer anmärkningsvärda skillnader. Den ojämna fördelningen 

bland bilderna i Samfundsfag C (Systime) är anmärkningsvärd men det speglar även 

Goffmans dramatiska ansats, där han menar att kommersiella böcker speglar ofta det som 

anses vara generellt eller normen i samhället. Det innebär att bildfördelningen i Samfundsfag 

C (Systime) representerar ett samhälle där både dikotomi och hierarki är aktiv och det 

symboliska könet, som Harding (1986) skriver om, normaliseras genom bildfördelningen. 

Fördelningen av bilderna förstärker mannen som norm. 
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Samhällskunskap 1b uppvisar en helt annan bild än den danska läroboken. Fördelningen av 

bilderna är istället till fördel för kvinnor. Det visar att bilderna inte bidrar till att förstärka 

mannens postition som normen i samhället istället visar fördelningen att ett problematiserande 

möjligtvis har skett i skapandet av boken. Där författaren har gått emot den rådande normen, 

som Goffman hävdade att kommersiella böcker oftast inte gör. Hierarkin som råder mellan 

män och kvinnor, blir i Samhällskunskap 1b inte synlig i dess fördelning av bilder. Det visar 

också att den svenska politiska kontexten har ett stort inflytande, och där man anser att bryta 

de strukturella fördomarna bör göras av skolan. I den danska politiska kontexten läggs istället 

fokus på individen vilket möjligtvis bidrar till att fördelning av bilder i en lärobok inte ses 

som något problem och problematiseras därför inte. 

6.2 Förekomst av ord  
I detta stycke presenteras läroböckernas innehållsförteckning och register. Det som undersöks 

är om läroböckerna använder ord eller hänvisar till ord som är kopplade till jämställdhet. Först 

sker en presentation av de danska läroböckerna för att sedan gå över till de svenska. Denna 

disposition anser jag är lämplig då det för läsaren underlättar läsningen. Att undersöka orden i 

innehållsförteckningen och registret ger en kompletterande bild av hur mycket plats området 

jämställdhet får i läroböckerna. Förekomsten av ord kan även ge en hint om respektive lands 

intresse för jämställhetsfrågan.   

 

6.2.1 Danmark 

Samfundsfag Niveau C 

Boken har 269 sidor som är uppdelade i 22 kapitel, varje kapitel har dessutom underrubriker 

som ytterligare preciserar vad kapitlena handlar om. Boken har inget kapitel som explicit 

uttrycker något om jämställdhet, det är även så att det danska ordet för jämställdhet, 

ligestilling, inte finns med i registret. ”Kvinder på arbejdsmarkedet”, ”Husmoderfamilien”, 

”Husmoderlivsform”, ”Arbejdsløsheden på køn” och ”Barselorlov” står i registret. Av dessa 

fem är det två som även är underrubriker, och det är ”Arbejdsløsheden på køn” och 

”Barselorlov”. Andra underrubriker som direkt kopplas till kvinnor är ”Seksualitet”, 

”Reproduktion” och ”Husmoder/Baglandslivsformen”.  

Av den lite översiktliga bilden som har presenterats ovan blir det ganska snabbt tydligt att det 

inte finns något kapitel i denna danska samhällskunskapsbok som explicit lyfter upp 

jämställdhet, däremot nämns kvinnor och kön på några ställen.  
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Samfundsfag C (Systime) 

Denna bok är tjockare och det är mer text än i ovanstående bok, det finns ändock en del bilder 

men de är ofta små till storlek och de är placerade i pereferin. Samfundsfag C har 395 sidor 

utan registret inräknat. Boken är uppdelad i fyra delar med sammanlagt 25 underrubriker. 

Ingen av delarna eller underrubrikerna belyser varken kön, genus eller jämställdhet, i alla fall 

inte explicit. Det finns dock ett kapitel med namnet ”Socialisering og identitetsdannelse” som 

mycket väl kan skriva om jämställdhet. Även ”Social arv” och ”Livsformer og familie” kan 

möjligtvis belysa jämställdhet. I motsats till Samfundsfag Niveau C har denna bok med ordet 

ligestilling i registret, dock endast på en sida.  Den har även med ord som ”patriarkalske 

familie” och ”Sociale roller” men också ord som ”Baglandslivsform”, ”Kvindelivsform” och 

”Kernefamilie”. Det ska dock nämnas att varken kön eller genus tas upp i 

innehållsförteckningen eller i registret. 

6.2.2 Sverige 

Exposé Samhällskunskap 1 

Boken har ett kapitel som behandlar ämnet jämställdhet och jämlikhet. Detta kapitel ligger 

under delen ”social välfärd”. När en undersöker registret går det att finna sex ord som går att 

koppla till jämställdhet och kvinnor. Dessa sex ord som nämns är feminism, jämlikhet, 

jämställdhet, jämO, kvinnorörelsen och föräldrarpenning. Även i denna bok finns inte genus 

eller kön i innehållsförteckningen eller i registret. 

Samhällskunskap 1b 

I bokens innehållsförteckningen finns det en underrubrik som heter ”Jämställdhet och 

Könsmaktordning”. Däremot i registret finns det massor av ord som kan kopplas ihop med 

kvinnor och jämställdhet. Bland annat finns det jämlikhet, jämställdhet, feminism, feministikt 

initiativ, FN- konvention om kvinnors politiska rättigheter, föräldrarpenning, kön, 

könsmaktordning, könsöverskridande identiteter, likhetsfeminism och ojämlikhet. Många av 

de överstående orden finns också att finna i rubriker inne i boken som inte står med i 

innehållsförteckningen. Vid en sammanräkning finns det elva stycken rubriker som behandlar 

ämnet jämställdhet och kön i boken. Och lika många ord i registret.  
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6.2.3 Sammanfattande analys 

Den danska och svenska sidan skiljer sig i förekomst av ord och omfattning som området 

jämställdhet ges i innehållsförteckning och register. De svenska läroböckerna avsätter egna 

stycken och kapitel till området jämställdhet, detsamma sker inte i de danska läroböckerna.  

De svenska böckerna uppvisar här en vilja att problematisera jämställdhet och förebygga 

fördomar och stereotyper. De danska läroböckerna har också ord som kan kopplas till området 

jämställdhet, dessa ord är i hög grad ord som förstärker könsrollerna. Ord och underrubriker 

tar ofta upp husmoder, kärnfamiljen och föräldrarledighet. Det finns en möjlighet att 

problematisering sker under området föräldrarledighet, men det är svårt att veta när 

innehållsförteckning och register inte explicit nämner jämställdhet. Med utgångspunkt i den 

ovanstående analysen är det tydligt att de danska läroböckerna representera en hierarki och 

dikotomi men också det symboliska och individuella könet förstärks då en del av rubrikerna 

syftar till de traditionella könsmönstrena. Enbart utifrån denna analys har de svenska 

läroböckerna kommit längre och en problematisering av jämställdhet sker och området ges en 

större omfattning. 

7. Analys av läroböckerna 

I nedanstående text presenteras analysen av läroböckernas text. Fyra olika områden som finns 

att finna i läroböckerna presenteras var för sig. Först presenteras de danska läroböckerna och 

därefter de svenska. I analysen utgår jag från mitt teoretiska ramverk som främst används 

under de rubriker som sammanfattar varje område för respektive land, men också under 

rubrikerna som tar upp skillnader och likheter mellan de danska och svenska läroböckerna. 

7.1Arbetsmarknad 
Att belysa arbetsamarknad i denna analys är lämpligt då det är inom arbetsmarknad som det 

finns en stor skillnad mellan könen. En könssegregerad arbetsmarknad där det är klar övervikt 

för ett av könen inom vissa yrken och arbetsområden. Att då undersöka dessa delar i 

läroböckerna ger en bild av hur den danska och svenska sidan presenterar området 

jämställdhet på arbetsmarknaden och om det sker någon form av problematisering. Harding 

(1986, s. 18 f) menar att det är på arbetsmarknaden som det strukturella könet skapas. Vilket 

också kan ta sig uttryck i det symboliska könet, då kvinnor och män, på grund av förväntan 

söker sig till ett visst arbete.   
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7.1.1 Danska samhällskunskapsböcker 

Samfundsfag Niveau C 

Boken behandlar jämställdhet och kön i avsnittet om arbetsmarknaden. Den offentliga sektorn 

bidrog till att kvinnor under 1970-talet kom ut på arbetsmarknaden, författarna väljer även att 

definiera hushållsarbete som icke arbete (Jacobsen & Sauer, 2015, s. 98 ff).  

Men den danska modellen lyfts fram då den har möjliggjort förvärvsarbete för båda föräldrar 

förvärvsarbeta och komma ifrån de traditionella rollerna (Jacobsen & Sauer, 2015, s. 112).  

Det finns en underrubrik inom detta område- ”Maend tjener mere end kvinder”- där det anges 

förklaringar till varför kvinnor tjänar mindre än män. Författarna tar upp tre anledningar till 

att  kvinnor har lägre lön än män; kvinnor är sämre på att löneförhandla, kvinnor satsar inte 

lika mycket på karriären och kvinnor väljer andra arbeten och arbetsuppgifter än män 

(Jacobsen & Sauer, 2015, s. 138 f).  

Samfundsfag C (Systime) 

I Systime är det däremot lite mindre som berör jämställdhet och kvinnor under 

arbetsmarknadsavsnittet. Författarna tar dock upp olika former av arbetslöshet och att 

arbetsstyrkan håller på att förändras på grund av att de danska kvinnorna föder allt färre barn ( 

Kureer & Frederiksen, 2012, 222 ff). Boken tar också upp problemen att danska kvinnor i hög 

grad arbetar deltid, främst inom kommunerna. 500 000 arbetar inom de danska kommunerna 

och 77 procent av arbetsstyrkan utgörs av kvinnor. Halva den kvinnliga arbetsstyrkan inom 

kommunerna arbetar dessutom deltid (Kureer & Frederiksen, 2012, s. 254). Mer skrivs inte 

om kvinnor och jämställdhet under området arbetsmarknad. 

7.1.2 Arbetsmarknad i danska Samhällskunskapsböcker 

Det skiljer sig inte nämnvärt hur de väljer att beskriva jämställdhet och kön inom detta 

område. Båda böckerna fokuserar främst på skillnaderna mellan män och kvinnor. I den första 

boken läggs ansvaret för lika lön på individen och inte på det strukturella, samtidigt som 

boken ger tre exempel på varför kvinnor i högre grad har sämre löner än män. Texterna som 

sådana lever inte upp till EU:s mål, lika lön för lika arbete, då detta inte förespråkas i texterna. 

Både Hardings (1986) och Hirdmans (1988) teorier går att tillämpa då mannen lyfts fram som 

norm och kvinnor och män separeras, det är således både hierarki och dikotomi som är aktivt i 

texten. Det är tydligt att kvinnor underordnas i och med att ansvaret för den förändrande 

arbetsmarknaden läggs på deras barnafödande, samtidigt som mannen lyfts ut från 

sammanhanget.  
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Men utifrån lärobokstexten finns det inte något problem på arbetsmarknaden. Utifrån 

Dahlerups (2010) analysschema förutsätter texten att jämställdheten redan är uppnådd, 

eftersom den understryker att kvinnor idag har samma rättigheter som män.  

7.1.3 Svenska samhällskunskapsböcker 

Exposé Samhällskunskap 1 

Kapitlet om arbetsmarknad inleder med att det finns arbetsgivare och arbetstagare och det 

presenterar även vad facken i Sverige har gjort och gör.  

Det beskrivs att det finns olika former av arbetslöshet, men det nämns inget om jämställdhet 

eller hur arbetslöshet ser ut bland kvinnor respektive män (Andersson, 2011, s. 50 ff). När 

författaren sedan presenterar begreppet hushållsbudget, finns det en liten ruta där ett par och 

deras inkomst och utgifter beskrivs. Det anmärkningsvärda med detta är att mannen har en 

månadslön på 25 000kr medan kvinnan har en månadslön på 22 000kr (Andersson, 2011, s. 

59). 

Samhällskunskap 1b 

Kapitlet om arbetsmarknad beskriver hur Sverige gick från jordbrukssamhälle till 

industrisamhälle och att kvinnor etablerade sig på arbetsmarknaden under 1960-talet  (West, 

2011, s. 260 ff). Författaren behandlar det privata näringslivet och den offentliga sektorn, men 

nämner inget om kön eller jämställdhet. Ett stycke med en underrubrik ”kvinnor och män” 

beskriver att lika många kvinnor som män förvärvsarbetar men att arbetsmarknaden är 

könssegregerad vilket innebär att kvinnor är överrepresenterade inom vård och omsorg och 

män inom teknik- och industrisektorn. Lönegapet mellan kvinnor och män är 16 procent men 

hänsyn bör tas till att män och kvinnor generellt arbetar inom olika sektorer. Inom samma 

yrkesgrupper är skillnaden endast 5 procent. 

Texten beskriver också att kvinnor är underrepresenterade på höga positioner inom 

näringslivet, och förklaras med att kvinnor i fortsatt hög grad tar hand om hemmet. Enligt 

författaren är det fortfarande kvinnorna som tar ut 80 procent av föräldraledigheten (West, 

2011, s. 276 f). Inom området arbetsmarknad behandlas skillnaderna mellan män och kvinnor 

på en halv sida. 
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7.1.4 Arbetsmarknad Svenska Samhällskunskapsböcker 

Precis som de danska böckerna skiljer det sig innehållsmässigt mellan de båda svenska 

böckerna. Där Exposé inte problematiserar alls gör samhällskunskap 1b det i hög grad. 

Exposé bekräftar hierarkin mellan män och kvinnor med exemplet om hushållsbudget. 

Samhällskunskap 1b problematiserar i hög grad kvinnor och mäns roller på arbetsmarknaden. 

Det man kan urskilja ur texten är att det svenska samhället, utifrån Hardings (1986), 

uppfostrar pojkar och flickor olika och därför väljer olika yrken senare i sitt liv.  

Både den symboliska och strukturella dimensionen framträder där den strukturella är synlig i 

att kvinnor och män innehar olika yrken.  Problematiseringen visar att författaren till 

samhällskunskap 1b ser det som ett strukturellt problem, om man ska utgå från Dahlerups 

(2010) analysschema. De båda svenska läroböckerna skiljer sig således väldigt mycket i 

representationen av jämställdhet på arbetsmarknaden.  

7.1.5 Skillnader och likheter mellan de svenska och danska läroböckerna 

De danska och svenska läroböckerna är både lika och olika varandra. Under området 

arbetsmarknad behandlas liknande saker. I de danska läroböckerna är det ett större fokus på 

individen och inte på gruppen. Där fokuseras individens val och att det är individen som 

påverkar sin egen situation. Texten frambringar en känsla av att det inte finns något problem 

att lösa eftersom det redan råder jämställdhet i Danmark. De danska böckerna skapar en 

stereotyp bild av könen där kvinnan ses mer som känslosam och mannen som rationell. Detta 

framträder tydligt i beskrivningen varför kvinnor tjänar mindre än män. Samma stereotypa 

beskrivning går även att finns i den ena svenska boken som representerar en hushållsbudget 

där mannen tjänar mer. I de danska fokuseras det symboliska könet eftersom texten utgår från 

att kvinnor och män är olika. Om en utgångspunkt tas i Dahlerups (2010) analysschema är det 

tydligt att de danska texterna inte anser att det finns något problem med jämställdheten 

eftersom den redan är uppnådd. Enligt Bacchi (1999) skulle detta vara ett exempel på hur ett 

problem är oproblematiskt, eftersom det betraktas som naturligt. Den ena av de svenska 

läroböckerna lyfter fram att det finns strukturella problem och att det inte råder jämställdhet i 

det svenska samhället. 

Den andra, Exposé, problematiserar inte överhuvudtaget vilket också bidrar till att mannen ses 

som norm och det symboliska könet representeras, inte minst i exemplet med hushållsbudget.  

Grupperna man och kvinna representeras i de svenska läroböckerna, med ett strukturellt 

fokus.  
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De problem som presenteras är det strukturella och symboliska men det är också de två som 

förs vidare i de svenska texterna. Men de svenska texterna tar upp att det finns strukturella 

problem och således erkänner texterna att det idag inte är jämställt i det svenska samhället. 

7.2 Lag och rätt 
Lag och rätt är ett ämne som är aktuellt när det pratas om jämställdhet. Statistik har länge 

visat att män utsätter kvinnor för våld och kränkningar. Det är även ett av EU:s mål med 

jämställdhetsarbetet, att minska våldet mot kvinnor (Eurpean commission, 2016, s. 6). 

7.2.1 Danska samhällskunskapsböcker 

Samfundsfag Niveau C 

Redovisningen av området lag och rätt i denna danska bok är tunn och området är väldigt 

sakligt och håller sig endast till uppbyggnad av domstolsväsendet och olika typer av straff.  

Området består endast av fem sidor och under dessa fem sidor belyses inte kvinnor eller 

jämställdhet, varken implicit eller explicit. Det nämns inget om mäns våld mot kvinnor som 

annars är ett rimligt ämne att belysa inom lag och rätt. I Samfundsfag Niveau C tas inget om 

jämställdhet upp i området som behandlar lag och rätt. 

Samfundsfag C (Systime) 

Den andra danska boken har inte mycket fokus på jämställdhet i förhållande till lag och rätt. 

Även i denna bok ligger fokus på straff och olika orsaker till varför man blir kriminell, 

mycket om den sociala miljön. Dock påpekas det att antalet anmälningar av våldtäkter har 

ökat i Danmark, vilket enligt författarna beror på att de danska kvinnorna inte längre 

accepterar sexuella kränkningar (Kureer & Frederiksen, 2012, s. 115). 

7.2.2 Lag och rätt i Danska samhällskunskapsböcker 

Det som visas av styckena ovan är att de danska samhällskunskapsböckerna väljer att inte ta 

upp kvinnor eller jämställdhet inom området lag och rätt. Den ena av böckerna skriver att 

anmälningar för våldtäkt har ökat och beskriver det med att kvinnorna i dagens samhälle 

vågar stå på sig, och lägger således inget ansvar på männens beteende. Utifrån Hardings 

(1986) teorier skulle det kunna innebära att kvinnorna har till en viss del brytit det symboliska 

könet, då de inte beter sig som förväntat. Läroböckerna förstärker dikotomi och hierarkin 

mellan könen då  texten fokuserar på kvinnans beteende, könen åtskiljs från varandra och 

olika beteende tillskrivs. Men även att mannen ses som normen och det är kvinnan som bör 

eller har ändrat på sitt beteende.  
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7.2.3 Svenska samhällskunskapsböcker 

Exposé Samhällskunskap 1 

Boken beskriver hur domstolarna och rättsväsendet fungerar och ger en liten historisk 

överblick, där det bland annat nämns att under 1700-talet var det 138 kvinnor som avrättades 

för barnamord, men påpekar att det idag är lagligt med abort. Det finns en genomgång inom 

lag och rätt över vilka som sitter i fängelse och vilka som är offer. En beskrivning av vilka 

som begår brott ges inte. Författarna väljer däremot att skriva vilka som är offer,  när det 

gäller grövre brott är det oftast män som är utsatta och kvinnor är mer utsatta vid våld i 

hemmet. Exempel på hjälp som ett brottsoffer kan få är via kvinnojouren. Det skrivs även att 

våldtäkt är det tredje vanligaste brottet men ingenting om kvinnors utsatthet nämns 

(Andersson, 2011, s. 95 ff).  

Samhällskunskap 1b 

Boken väljer att, på några ställen, lyfta in kön som en del av området. Det beskrivs hur offer 

vid våldtäkt ofta känner en skam. Men det skrivs också att ungefär 80% av alla brott begås av 

män och att det är mest ungdomar som utsätts för brott. När det gäller utsatthet i förhållande 

till kön är statistiken jämn men det är olika brott som könen utsätts för. Brott mot kvinnor är 

oftast av sexuell karaktär (Andersson, 2011, s. 246 ff).  

7.2.4 Lag och rätt i svenska läroböcker  

Böckerna visa att det finns en vilja att lyfta in kön i området lag och rätt, och att även visa hur 

olika grupper möjligtvis känner eller tänker och vilka det är som utsätts och genomför brott. 

Böckerna beskriver vilken den mest förekommande typ av brott som de två könen utsätts för, 

att kvinnor ofta är utsatta för sexuellt våld medan män är mer utsatta för misshandel eller 

liknande. Det som tas upp i böckerna visar att pojkar och flickor uppfostras olika beroende på 

vilket kön de har, ett symboliskt kön och en dikotomi då könen hålls isär. Men även att de 

uppträder på ett, av samhället, förväntat sätt. Detta gäller främst männen då det är dem som 

utför brotten. Det går således att se en individuell och symbolisk dimension utifrån Hardings 

teori. Avsnitten ger en bild av könen beter sig i samhället. 

7.2.5 Skillnader och likheter mellan de svenska och danska böckerna 

Under detta område finns det kraftiga skillnader mellan de danska och svenska böckerna. De 

svenska böckerna belyser ämnet medan de danska böckerna inte tar upp det överhuvudtaget. 

En av de danska böckerna tar upp att anmälningarna mot våldtäkt har ökat, något som beror 

på att kvinnor vågar stå på sig, och inte männens beteende. De danska texterna tar inte upp att 

det kan finnas problem, relaterade till kön, inom detta område.  
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Dock är det fortsatt så att det görs skillnad på man och kvinna, där det är kvinnan som ska 

ändra sitt beteende. Ingen problematisering sker och det lilla som skrivs om kön representerar 

ett symboliskt synsätt. De svenska texterna beskriver i viss grad vilka som utför brott och 

vilket kön som utsätts för visa brott. De kan således se att det finns ett problem, ett strukturellt 

problem. Författarna av de svenska läroböckerna problematiserar inte, utan att det finns ett 

strukturellt problem i samhället framkommer implicit när en läser texten. Sammanfattningsvis 

är både de danska och svenska läroböckerna dåliga i detta område och problematiseringar sker 

inte. 

7.3 Välfärdsstat 
Att undersöka jämställdhet inom området välfärdsstat föll sig naturligt och rimligt efter en 

genomläsning av böckerna. Alla de undersökta läroböckerna har delar som behandlar detta 

ämne. Dessutom är båda länderna som ingår i denna undersökning hårt präglade välfärdsstater 

och den offentliga sektorn ses ofta som en anledning eller hjälpmedel till att kvinnorna kom in 

på arbetsmarknaden. Men också att de nordiska välfärdsstaterna i ett internationellt perspektiv 

är är bland de mest jämställda i världen. 

7.3.1 Danska samhällskunskapsböcker 

Samfundsfag Niveau C 

I avsnittet om välfärdsstaten belyser Samfundsfag Niveau C implicit kvinnor. Dels lyfts det 

fram att dagis var viktigt att införa för det möjliggjorde att båda föräldrarna kunde komma ut 

och arbeta vilket i sin tur ledde till ett ökat BNP. Kapitlet presenterar också att Danmark 

tillsammans med Norden är en socialdemokratisk välfärdsstat och att den offentliga sektorn är 

stor. Även en genomgång av hur skattesystemet fungerar görs, det skrivs inget mer om 

kvinnor eller jämställdhet utan det enda som nämns är att dagis möjliggjorde arbete för båda 

parter (Jacobsen & Sauer, 2016, s. 189 ff).  

Samfundsfag C (Systime) 

Precis som ovanstående bok är det främst implicit som jämställdhet nämns i texten. Boken tar 

upp de olika välfärdsmodellerna, liberala, konservativa och den danska modellen, vilket i det 

här fallet är en socialdemokratisk välfärd. Det lyfts fram att den danska modellen står inför en 

utmaning då det i framtiden kommer att vara allt färre som arbetar. Det nämns inget om 

kvinnor eller jämställdhet. Det som berör jämställdheten är att alla barnfamiljer får barnbidrag 

vilket bidrar till den ekonomiska biten i en familj (Kureer & Frederiksen, 2012, s. 256 ff). 

Boken beskriver också hur kvinnor var hemmafruar under 1950-talet, och att 70 procent av 

alla danska barn växer upp i en kärnfamilj.  
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Dock tar de upp att reprodutkionen i dagens samhälle inte längre följer de traditionella 

mönstrena. Dessutom menar författarna att den fria aborten har lett till att födelsetalet har 

minskat. Förr var det fadern i familjen som bestämde i dag är det demokratiserat (Kureer & 

Frederiksen, 2012, s. 174-176). 

7.3.2 Välfärdsstat i de danska läroböckerna  

De undersökta läroböckerna skriver inte mycket om kvinnor och jämställdhet inom ämnet 

välfärdsstat. Det mest relevanta som skrivs i Samfundsfag Niveau C är att dagis har bidragit 

till kvinnors intåg på arbetsmarknaden. Annars är det mycket fokus på hur den danska 

välfärdsstaten är uppbyggd och hur skattesystemet fungerar. 

Det finns således inga problem som tas upp. Däremot tar Samfundsfag C (Systime) upp lite 

under området välfärdsstat, bland annat lite historia men lägger också fokus på kärnfamiljen, 

att det inte ser ut som det en gång gjorde i det danska samhället. Jag anar en inte allt för 

positiv ton i kring denna förvandling och texten bidrar därför till att behålla den strukturella 

och symboliska dimensionen, att ett visst beteende förväntas av en man och kvinna. Det 

problematiseras dock inte, utan det ses som en självklarhet. Således representerar texten även 

hierarki och dikotomi. Det ska dock tilläggas att det skrivs i positiva dager om att dagis bidrog 

till att kvinnor tog sig in på arbetsmarknaden. Den framtoning symboliserar att det var ett 

strukturellt problem som löstes, men dagens samhälle framställs som att det inte finns några 

problem att lösa. 

7.3.3 Svenska Samhällskunskapsböcker 

Exposé Samhällskunskap 1 

Under välfärdsområdet fokuserars det en del på den sociala jämlikheten, att staten tar hand om 

alla från vaggan till graven. Författarna beskriver mödravården, att mamman får gå på 

regelbundna kontroller under graviditeten.  

Även att någon av föräldrarna kan stanna hemma under de första 18 månaderna för att ta hand 

om barnet på heltid som täcks av en förädrarförsäkring (Andersson, 2011, s. 145 f). Boken 

beskriver också de olika välfärdsmodellerna och i beskrivningen av den socialdemokratiska 

skrivs det att den i hög grad gynnar kvinnors deltagande på arbetsmarknaden på grund av den 

stora offentliga sektorn som istället sköter omvårdnaden. Detta har medfört både positiva och 

negativa konsekvenser för jämställdheten. Det negativa är att en segregerad arbetsmarknad 

har skapats och många kvinnor som arbetar deltid för att ta hand om hemmet (Andersson, 

2011, s. 156).  
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Det finns även ett stycke som endast behandlar jämställdhet och jämlikhet och därefter ett 

stycke som handlar om kvinnor och män. Diskrimineringslagen lyfts fram men också att män 

tjänar mer än kvinnor, att kvinnor tjänar i snitt 94 procent av mannens lön. Även att både män 

och kvinnor ibland blir avskedade på grund av att de har tagit ut sin föräldrarledighet. En 

person får inte bli diskriminerad på grund av sin sexuella läggning eller etnicitet tas också upp 

i läroboken (Andersson, 2011, s. 165 f). 

Samhällskunskap 1b  

Precis som ovanstående bok väljer Samhällskunskap 1b att lyfta in de olika formerna av 

välfärdsstat. När det skrivs om olika försäkringar finns föräldraförsäkringen med, men det 

skrivs ingen förklaring om den. Författaren skriver att det fortsatt är mamman som tar ut 

största delen av förädraledigheten vilket bidrar till att missgynna kvinnor på arbetsmarknaden. 

Även dagis lyfts fram som en viktig anledning till varför det är vikigt för jämställdheten. 

Dock infördes ett vårdnadsbidrag under 2008 vilket många anser är ett ”hemmafrubidrag” då 

du får detta om du stannar hemma med barnen istället för att sätta de i dagis (West, 2011, s. 

331-333). 

7.3.4 Välfärdsstat i de svenska läroböckerna 

Böckerna innehåller många perspektiv och infallvinklar. Båda böckerna har dessutom ganska 

mycket skrivet om jämställdhet inom området välfärdsstat. De kritiserar även rådande system 

och ger förklaringar till varför något är dåligt eller bra. I de svenska böckerna är detta område 

det mest omfattande när det gäller jämställdhet. Texterna problematiserar mycket och 

representerar att det finns strukturella problem som behöver lösas. 

Att samhället har inte uppnått jämställdhet än. Och att det fortsatt är så att kvinnor och män 

uppfostras olika och det finns olika förväntningar och normer, ett symboliskt kön.  

7.3.5 Skillnader och likheter mellan de svenska och danska läroböckerna 

Även inom detta område skiljer det sig mellan de svenska och danska läroböckerna. De 

svenska läroböckerna problematiserar i mycket högre grad än de danska. Inom detta område 

väljer de danska texterna att knappt belysa kvinnor eller jämställdhet inom välfärdsstaten. Det 

finns inget problem att lösa, det har funnits men inte nu längre. De danska texterna kan 

således sägas föra vidare traditionella föreställningar om kön i högre grad än de svenska 

läroböckerna inom området välfärdsstat. De svenska texterna är också med att representerar 

ett symboliskt kön, men de problematiserar i hög grad vilket visar att ett strukturellt problem 

erkänns. 
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7.4 Socialisering 
Att titta på ett område som socialisering är nödvändigt när en skriver och undersöker 

jämställdhet i samhällskunskapsböcker. Eftersom det oftast är detta område som beskriver hur 

identiteter skapas och hur olika uppväxtmiljöer kan påverka oss som människor.  

7.4.1 Danska samhällskunskapsböcker 

Samfundsfag Niveau C 

I denna bok är socialisering ett av de områden som får störst plats, och inom detta område är 

det skrivet en hel del om jämställdhet. Författarna väljer att beskriva hur arbetet hemma idag 

delas upp och det är inte enbart fadern som bestämmer. Kvinnorna har idag en mycket större 

roll i familjerna än tidigare. Författarna väljer också att ta upp åtta punkter som beskriver 

varför kvinnor är jämställda med männen idag. Det är under denna del som boken väljer att ta 

med föräldraledigheten, och det skrivs att dagis och den generösa föräldraledigheten bidrar till 

att det är lätt att ha barn i Danmark (Jacobsen & Sauer, 2016, s.  15 ff). Läroboken beskriver 

olika livsformer där en är hemmafru varianten, men påpekar att det inte är vanligt i dagens 

Danmark (Jacobsen & Sauer, 2016, s. 26).  

Samfundsfag C (Systime) 

Även i denna bok är det sociala området stort och omfattande. Inom området socialisering tar 

boken upp att;  

”Socialisering er alltså ikke blot en énvejsprocess, hvor vi mere eller mindre automatisk optager alle samfundets 

normer og vaerdier. Vi kan selv aktivt vaelge at forandre vores liv og vores identitet” (Kureer & Frederiksen, 

2012, s. 148). 

 De menar att mycket av identitetsskapandet ligger hos individen själv. Det påpekas också att 

vi människor har flera olika roller i vårt liv. 

Som exempel lyfts följande; 

”I rollen som datter forventes der måske, at man hjaelper til derhjemme med det huslige- eller at man går med 

noget tøj, som ikke virker udfordrende på drengerne” (Kureer & Frederiksen, 2012, s. 149). 

Här lyfts det fram att som dotter bör man hjälpa till där hemma och man ska inte klä sig allt 

för utmanade då det kan påverka pojkarna. Författarna väljer också att lyfta fram personer 

som man ser upp till, och i sitt exempel används fotbollspelare för pojkar och prinsessor för 

flickorna. Det påpekas även att traditioner är viktigt för att det talar om för en person hur man 

bör bete sig (Kureer & Frederiksen, 2012, s. 152 ff).  
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Det danska ordet för jämställdhet, ligestilling, nämns inom detta område med då i förhållande 

till invandring där ett skeptiskt synsätt på invandring menar att de inte respekterar de danska 

värderingarna med jämställdhet och demokrati (Kureer & Frederiksen, 2012, s. 164).  

Olika livsformer presenteras och att det i Danmark är jämställt på många områden (Kureer & 

Frederiksen, 2012, s. 169). Kvinnofrigörelsen tas upp och att det ledde till att kvinnor kom in 

på arbetsmarknaden och även klara sig utan en manlig partner. I jämförelse med Europa 

arbetar de danska kvinnorna mer och mannen lägger mer tid hemma, vilket författarna menar 

visar på jämställdhet. De väljer även att lyfta fram att mammorna blir mer lidande vid 

föräldrarledighet, då deras karriär bromsas mer än mannens. Och att de danska politikerna 

därför har tittat på att dela upp föräldrarledigheten (Kureer & Frederiksen, 2012, s. 181-183). 

7.4.2 Socialisering i de danska läroböckerna 

Det är inom detta område som de danska läroböckerna lyfter in mest text om jämställdhet, 

kön och kvinnor. Det sker, i förhållande, till de tidigare texterna problematiseringar och man 

beskriver att det finns problem inom jämställdhetsområdet, dock är det i relation till 

invandringen. Läroböckerna skriver mycket positivt om det danska samhället och 

jämställdheten. Precis som inom de tidigare områdena anser man att det inte finns några 

problem inom detta område och att jämställdhet i Danmark är uppnåt eftersom män och 

kvinnor har samma rättigheter. Föräldraledigheten tas upp som ett positivt exempel på varför 

det är fler kvinnor i Danmark än i andra europeiska länder som arbetar. Och det ser ett 

strukturellt problem med föräldraledigheten, att de danska mammornas karriär lider mer än 

männens. Här syns ett strukturellt problem tas upp som de menar behöver lösas. Sen är det 

fortsatt så att det symboliska, strukturella och ett isärhållande av män och kvinnor 

representeras i texterna. Främst då att de beskriver hur det förväntas att en dotter beter sig, 

men också att det ligger på individen. Finns inget strukturellt problem i Danmark när det 

kommer till identitetsskapande, normer och förväntningar. 

7.4.3 Svenska samhällskunskapsböcker 

Exposé Samhällskunskap 1 

I kapitlet lyfts det fram mycket om att det är under barn- och ungodmsåren som människan 

socialiseras in i samhället och att man uppmuntras att följa regler annars kan man bli 

bestraffad eller utfryst (Andersson, 2011, s. 26 f). Det är under dessa år som våra könsroller 

grundläggs. Författarna beskriver att den vanligaste familjeformen är kärnfamiljen men att 

den idag även kan bestå av två föräldrar av samma kön. Det påpekas också att män har mer 

makt i dagens samhälle än vad kvinnor har.  
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Vilket beror på att män tjänar mer och har högre positioner i näringslivet. I underrubriken 

”vad är svensk kultur?” lyfts jämlikhet fram och att ingen ska diskrimineras på grund av sitt 

kön (Andersson, 2011, s. 30 ff). När texten belyser stereotyper nämns inget om kön. Boken 

tar även upp att vi är som mest negativa till förändringar när det berör våra mest centrala 

värderingar, som vad är manligt och kvinnligt, och hur en man respektive kvinna bör bete sig 

och klä sig. Författarna skriver också att i vissa kulturer får inte kvinnor hälsa på främmande 

män (Andersson, 2011, s. 39 ff). 

Samhällskunskap 1b 

Boken beskriver att det är nödvändig för människor att anpassa sig efter sociala normer och 

värderingar som finns, för att ett samhälle på sikt ska överleva. Även grupptryck och social 

kontroll nämns, och om man inte passar in riskerar man att frysas ut vilket i sin tur skapar ett 

vi och dem tänkande (West, 2011, s. 43 ff). Könsöverskridande identiter skrivs det om i en 

faktaruta, att människor kan känna sig fängslade i fel kropp. Tar sedan upp manligt och 

kvinnligt och att man ibland inte lever upp till de bilder som skapats för män och kvinnor 

(West, 2011, s. 50 f). Jämställdheten har idag kommit långt men det är fortfarande en bit kvar 

och än idag missgynnas kvinnor, när det gäller löner och positioner på arbetsmarknaden. De 

lyfter dock upp att det är fler kvinnor som utbildar sig på högskola/universitet men trots det är 

det få kvinnor på höga positioner inom det privata näringslivet. Men också att både kvinnor 

och män uppfostras till att acceptera kvinnors underordning i samhället (West, 2011, s. 57 f).  

7.4.4 Socialisering i de svenska läroböckerna 

De svenska texterna problematiserar till en stor grad jämställdhet och rollerna manligt och 

kvinnligt. Det lyfts även in flera olika perspektiv på vad en kärnfamilj är i dagens samhälle. 

Texterna visar på att det finns ett strukturellt problem som erkänns av författarna. De belyser 

också Hirdmans (2004) teori om att mannen är normen i samhället. Det görs dock utan nämna 

Hirdman. Texterna problematiserar även att det är ett symboliskt kön som idag syns i 

samhället, att kvinnor och män har vissa roller. Vilket också visar, med utgångspunkt i Bacchi 

(1999) att texterna representerar det svenska samhället är fortsatt icke jämställt. 
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7.4.5 Skillnader och likheter mellan de svenska och danska läroböckerna 

Detta är ett område där de danska böckerna producerar mycket material som handlar om 

jämställdhet, kön och genus. Detta är också det enda området där de danska texterna 

problematiserar. De svenska texterna lyfter fram könöverskridande identiteter, något som inte 

sker i de danska texterna. De danska texterna för i stor grad vidare de traditionella normerna 

och uppmuntrar till det. Mannen ses som normen och det symboliska könet förs vidare i 

texterna. Dock ser de ett problem inom den danska jämställdheten, och det är i förhållande till 

föräldraledigheten där texterna påpekar att det fortsatt är kvinnan som blir lidande vid uttag av 

föräldraledighet, ett strukturellt problem om vi ska utgå från Dahlerups (2010) analysschema. 

Det enda området där de danska läroböckerna inte ser jämställdheten som fulländad. Det ska 

tilläggas att min analys visar att de danska läroböckerna lyfter upp den danska jämställdheten 

som fulländad i större delen av texterna. De ser inga problem, så jämställdhet behöver inte 

betonas för att det danska samhället redan är jämställt. Utifrån Bacchis ena frågeställning, om 

vilka föreställningar som skapar en viss text eller bild, blir det tydligt att de danska texterna 

för vidare traditionella normer och värderingar. Som också till stor del lämnas 

oproblematiserat. 

De svenska texterna lyfter istället fram att de normer, värderingar och symboliska kön som vi 

uppfostras efter kanske inte alltid stämmer överens med den personen som man känner sig 

som. Tar även upp att både män och kvinnor uppfostras till att acceptera kvinnors 

underordning. Ett erkännande av att det inte råder full jämställdhet och att det är ett 

strukturellt problem som behöver förändras. Texterna belyser genussystemet, hur det är 

mannen som är normen. De svenska texterna, med utgångspunkt i Bacchi (1999), lämnar 

nästan inget oproblematiserat dock har även de svenska texterna en utgågnspunkt i de 

traditionella normer och föreställningar då texterna bland annat påvisar att det är bra för ett 

samhälle att följa sociala normer och värderingar. 

De svenska texterna tar således sin utgångspunkt i att samhället inte är jämställt medan de 

danska gör det motsatta. Det utifrån Bacchis frågeställning ”What presuppostions or 

assumptions underlie this representation?” (Bacchi, 1999, s. 12 f). 
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8.  Slutsatser 

I denna uppsats har fyra läroböcker i ämnet samhällskunskap analyserats, två danska och två 

svenska. Läroböckerna har analyserats genom tre olika metoder och slutsatserna presenteras i 

samma ordningsföljd som analysen.  

Den politiska kontexten skiljer sig en del mellan de båda undersökta länderna. I Danmark är 

det mycket fokus på individen, och med en utgångspunkt i Dahlerups analysschema blir det 

tydligt att den danska politiska kontexten inte ser jämställdhet som något problem, den anses 

vara uppnådd. Således finns det inget problem och än mindre är problemet strukturellt. 

Dessutom nämner inte de danska läroplanerna att jämställdhet ska belysas i undervisningen. 

Även det symboliska könet representeras då det är en stor skillnad mellan de danska 

föräldrarna i antalet uttagna föräldrardagar. Det är dock så att andelen deltidsanställda är lägre 

i Danmark än i Sverige. I den svenska kontexten ses jämställdheten som ett strukturellt 

problem och att jämställdheten inte är uppnådd än. Det problematiseras och då främst utifrån 

Hirdmans (2004) dikotomi, hierarki, men även Hardings (1986) symboliska kön. 

Jämställdhetsfrågan ses som stor i den svenska kontexten och således har den även en plats i 

läroplanerna. Ett tydligt sätt att försöka, i ett tidigt skede, bryta män och kvinnors roller i 

samhället.   

När det gäller slutsatsen kring bildanalysen och förekomst av ord kom jag fram till att det 

genrellt är en jämn fördelning av bilder, men det är en bok som sticker ut. Den danska 

läroboken Samfundsfag C (Systime) uppvisar en väldigt skev fördelning av bilder. Även om 

de andra tre läroböckerna uppvisar en jämn fördelning av bilder är det på två utav tre böcker 

övervikt för bilder med män på. När det gäller förekomst av ord i innehållsförteckning och 

register var representationen låg i alla läroböcker, men lägst i de danska. Jag har därför dragit 

slutsatsen, utifrån de teoretiska verktygen, att fördelningen mellan bilderna och förekomsten 

av ord representerar mannen som norm vilket kan leda till att det symboliska könet 

normaliseras. Det visar också att även om texterna till viss del har problematiserat området 

jämställdhet verkar detta inte skett när det gäller böckernas bilder. Jag ska dock tillägga att det 

är svårt att utifrån såpass små skillnader är svårt att dra en slutsats om bildernas fördelning.  
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I analysen av texterna var målet var att jämföra hur de danska respektive svenska valde att 

framställa jämställdhet inom fyra olika områden som alla fanns att hitta i läroböckerna. Den 

generella bilden som har framkommit av den ovanstående analysen är att de svenska 

läroböckerna lägger mer tyngd och vikt på att representerar en text där dagens genussystem 

problematiseras. Medan de danska läroböckerna, i stor grad, inte väljer att problematisera och 

nästan tvärtom att dagens genussystem ses som något normalt eller naturligt. I den danska 

kontexten är det ett stort särskiljande på män och kvinnor och deras roller i sammhället. Detta 

kan också sättas i förhållande till den danska kontexten där de menar att det redan råder full 

jämställdhet mellan män och kvinnor i dagens Danmark. De svenska läroböckerna uppvisar 

en vilja att problematisera, vilket också sker i många fall. Men även de svenska läroböcker 

representerar i vissa fall ett genussystem och en normalisering av kvinnor och mäns roller. 

Skillnaden mellan danmark och sverige syns redan i innehållsförteckningen och registret. Där 

den danska läroböckerna ger en bild av det symboliska, individuella men också Hirdmans 

(1988) dikotomi och hierarki.  

Det som är mest framträdande i denna undersökning är att det symboliska könet representeras 

ofta, både i text, förekomst av ord och i bildanalysen. Men också att mannen ses som normen. 

Utifrån Dahlerups analysschema blir det tydligt att den svenska sidan ser en problembild där 

det är strukturella problem som måste lösas medan den danska sidan i hög grad anser att 

jämställdheten är uppnådd och en problematisering är inte nödvändig.  

9. Diskussion 

Slutsatserna i detta arbete visar att det finns en skillnad mellan Sverige och Danmark när det 

kommer till representation och diskussion om ämnet jämställdhet i relation till läromedel i 

samhällskunskap. Både den danska och svenska forskningen beskriver att läroböcker 

representerar gänge normer. Dansk forskning som anser att jämställdhet är ett område som 

bör och ska ligga på skolans ansvarsområde. Då skolan kan lära ut barn och ungdomar att 

förhålla sig kritiskt till könsstereotypa roller. I mitt framtida arbete som lärare kan denna 

uppsats bidra till en insyn och kunskap om att läroböcker i hög grad representerar traditionella 

normer och värderingar. En undervisning som enbart utgår från en lörobok blir därför 

problematisk då samhällsfrågor så som jämställdhet inte problematiseras i den grad som är 

önskvärt för att värderingar hos elever ska förändras.  
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Slutsatserna har även visat att de danska och svenska läroböckerna förhåller sig till den 

politiska kontexten. Den politiska kontexten speglas också i läroböckerna, där de danska 

läroböckerna i denna undersökning lägger vikt vid individen för att jämställdheten anses vara 

uppnådd i Danmark. 

I Sverige sker detsamma men då istället att jämställdhet inte är uppnådd och att det är ett 

strukturellt problem vilket syns i hur de svenska läroböckerna väljer att ta sig an området 

jämställdhet och kön. Det sker en problematisering som inte sker i de danska läroböckerna. 

Därför för också de danska läroböckerna vidare en hierarki, dikotomi och det symboliska 

könet, rollerna mellan könen normaliseras.  

När en tittar på World Values Survey kulturkarta framgår det att Sverige är det land som 

sticker ut i förhållande till de andra nordeuropeiska länderna. Danmark ligger närmare och 

mer tillsammans med de övriga nordeuropeiska länderna på kulturkartan. En filosofisk fråga 

som en kan ställa sig då är om det är Sverige eller Danmark som har valt ”rätt” väg? 
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