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Sammanfattning 
Ett syfte med vår studie har varit att undersöka hur genus/könsroller kommer till uttryck i bild och 

text i samhällskunskapsläroböcker för elever i grundskolans år 4-6. Vi undersökte även hur synen 

på jämställdhet i läroplaner har förändrats från Lgr 69 till Lgr 80 till den nu rådande Lpo 94. 

Ytterligare ett syfte var att ta reda på hur de undersökta läroböckernas bilder och texter stämmer 

överens med den läroplan som var aktuell då boken utformades. Enligt tidigare forskning har 

jämställdhetsproblematiken inte fått stor uppmärksamhet i läroböcker trots att det är uttryckt i 

läroplanerna att skolan ska verka för jämställdhet. För att få svar på vilken bild av jämställdhet som 

läroböcker ger har vi genomfört semiotiskt grundade analyser av bilder och texter ur tre 

samhällskunskapsläroböcker från åren 1975, 1990 och 2003. Genom vår analys av utvalda bilder 

och texter ur dessa tre läroböcker har vi kommit fram till att kvinnligt och manligt framställs 

traditionellt och stereotypt. Kvinnor och män verkar utifrån de analyserade bilderna och texterna 

inte höra hemma inom samma områden i arbetslivet. Förändringen som vi kan se från 1975 till 2003 

är att kvinnor successivt har tagit en större plats i samhällskunskapsläroböckerna, men att kvinnor 

och män i arbetslivet nu som förr präglas av ett isärhållande. I förhållande till vad läroplanerna Lgr 

69, Lgr 80 och Lpo 94 säger om jämställdhetssträvan i skolans verksamhet kom vi fram till att de 

undersökta läroböckernas bilder och texter med tiden närmar sig läroplanernas jämställdhetsmål. 

Det är fortfarande en bit kvar tills en reell jämställdhet syns i läroböckernas bilder, men en ökad 

jämställdhet kan utan tvekan skönjas i de undersökta bilderna.  
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Inledning 
Vi har båda ett intresse för hur bilder kommunicerar budskap som kan påverka bildläsarens 

värderingar. Bildspråket påverkar våra attityder och känslor lättare än vad tal och text gör och 

speciellt barn är känsliga för denna påverkan (Pettersson 1991). Vi har mest funnit forskning gjord 

på läroböcker för grundskolans senare år och därför har vi valt att inrikta oss på vilka värderingar 

bilder från läroböcker i samhällskunskap för skolår 4-6 förmedlar. Skolår 4 är även det år i skolan 

som samhällskunskapen oftast introduceras som ett eget ämne på schemat. Ytterligare en orsak till 

att valet föll just på samhällskunskap i skolår 4-6 är att vi båda har samhällskunskap som 

huvudämne i vår utbildning och att vi båda har utbildning för skolår 4-6.  

 

Jämställdhet är en grundvärdering som vi anser kan påverkas genom bilder. I skolans 

demokratiuppdrag finns en jämställdhetssträvan (Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94) och därför har vi valt att 

analysera hur genus/könsroller kommer till uttryck i läroböcker. Ofta speglas det moderna 

samhällets traditionella könsrollsföreställningar i läroböcker och bilder i läroböcker beskriver den 

verklighet som vi lever i snarare än ett idealsamhälle (Pettersson 2001). Framtidens ideal borde vara 

det som förmedlas till eleverna i skolan men det förekommer en omedveten, negativ påverkan i 

skolan genom exempelvis läromedel (Edfeldt 1992). Synen på jämställdhet har förändrats från 

1969, då jämställdhet först skrevs fram i läroplanen som ett viktigt mål för verksamheten, tills idag 

(Johansson 2000, SCB 2006a, Lgr 69). Vi vill se hur den förändringen har tagit sig uttryck i 

läroböcker för samhällskunskap från dessa läroplanseror. 

Syfte 

Vårt huvudsyfte är att undersöka hur genus/könsroller kommer till uttryck i bild och text i 

läroböcker i samhällskunskap för elever i grundskolan. Ett andra syfte är att utifrån synen på och 

talet om jämställdhet i Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94 se hur de undersökta läroböckernas bilder och 

texter stämmer överens med den läroplan som var aktuell då boken utformades. Ett tredje syfte är 

att göra en tidsmässig jämförelse av bilden av genus/könsroller och jämställdhet i de undersökta 

läroböckerna.  

Forskningsfrågor 

Vilka bilder av genus/könsroller förmedlar samhällskunskapsläroböcker från åren 1975, 1990 och 

2003?  

Hur stämmer dessa förmedlade bilder överens med synen på jämställdhet i böckernas respektive 

läroplan? 
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Hur har den förmedlade bilden av genus/könsroller och jämställdhet i läroboksbilder i 

samhällskunskap förändrats över tid? 

Disposition 

Efter att vi i det inledande kapitlet har redogjort för uppsatsens syfte och forskningsfrågor går vi 

vidare med att i kapitlet Bakgrund definiera begreppen jämställdhet och genus/könsroll för att sedan 

komma in på läroplansteori, jämställdhetshistorik och läroböckers användning och betydelse i 

undervisningen. Sist i kapitlet Bakgrund tar vi upp tidigare forskning om genusframställning i 

böcker. I kapitlet Metod redogör vi för den semiotiskt grundade bild- och textanalysen som är vår 

forskningsmetod. I kapitlet Resultat besvaras våra forskningsfrågor genom att vi först gör en 

genomgång av vad varje bild förmedlar om manligt/kvinnligt sedan kopplas dessa analysresultat till 

de aktuella läroplanerna. Sist gör vi en tidsmässig jämförelse av de analyserade bilderna. I kapitlet 

Diskussion för vi ett resonemang kring resultatet av vår undersökning.



  
  3 

Bakgrund 
Vi kommer att börja vår bakgrund med att definiera några begrepp som vi använder oss av i vårt 

examensarbete. Därefter tar vi upp läroplansteori eftersom vi undersöker läroböcker utifrån 

läroplanernas jämställdhetssyn. I samband med det tar vi även upp samhällskunskapsämnets roll i 

skolans undervisning under de läroplanseror vi ämnar undersöka. Då vi ska granska läroböcker för 

samhällskunskapsämnet anser vi det vara relevant. Vi ska analysera hur kvinnligt och manligt 

uttrycks i läroboksbilder och tillhörande texter och undersöka hur de förmedlade budskapen 

stämmer överens med vad som förs fram i läroplanerna Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94 om könsroller 

och jämställdhet. Eftersom läroplaner är påverkade av det samhälle som de är utformade i har vi ett 

avsnitt om hur samhället, främst i jämställdhetsavseende såg ut när läroplanerna framtogs. 

Avsnitten om lärobokens funktion och bildernas betydelse för lärobokens innehåll finns med i 

arbetet för att visa på läroboken och dess bilders roll i undervisningen. Till sist kommer vi att ta upp 

tidigare forskning om hur genus framställs i läroböcker och andra böcker. Den tidigare forskningen, 

som handlar om genusframställning i böcker, presenterar vi i kronologisk ordning efter de 

undersökta böckernas utgivningsår. 

Definition av begrepp 

Jämställdhet 

Nationalencyklopedin (2006a) skiljer på begreppen jämställdhet och jämlikhet. Skillnaden ligger i 

att jämlikhet rör alla människors lika värde medan jämställdhet avser förhållandet mellan kvinnor 

och män. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter. Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande och samma 

möjligheter för kvinnor och män till ekonomiskt oberoende inom alla väsentliga områden i livet. 

Alla människor ska också ha lika villkor och förutsättningar i fråga om arbete och 

utvecklingsmöjligheter i arbetet. Alla ska i ett, jämställt samhälle, oberoende av kön ha lika tillgång 

till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger, delat 

ansvar för hem och barn samt frihet från könsrelaterat våld (Nationalencyklopedin 2006a). 1972 

valdes ordet jämställdhet för att beteckna rättvisa mellan män och kvinnor till skillnad mot 

jämlikhetens strävan efter rättvisa mellan sociala klasser. Jämställdhet blev därmed främst ett 

kvinnoområde där kvinnofrågor lyftes fram av kvinnor (Hirdman 2003). 
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Genus/könsroll 

Moira von Wright (1999) och Nina Björk (1996) skiljer på genus och kön och menar att genus är 

den sociala konstruktionen av kön medan kön avser den biologiska aspekten. Under 1960-talet 

talade feminister om könsroller och avsåg med det de socialt/kulturellt skapade föreställningar om 

kvinnligt och manligt som bidrar till kvinnors underordning i samhället (Gemzöe 2002). Historiker 

under 1980-talet började använda sig av definitionen genus när de talade om det socialt 

konstruerade könet. Ordet genus är en försvenskning av amerikanskans ord gender (kön) 

(Arvidsson 2003). I detta examensarbete har vi valt att använda oss av begreppen genus och 

könsroll synonymt eftersom begreppet könsroll används i Lgr 69 och i Lgr 80, i Lpo 94 används 

istället ordet könsmönster. Genus är det begrepp som oftast används i forskning om jämställdhet 

idag (Gemzöe 2002, Connell 2003).  

Läroplansteori 

Riksdagen fastställer läroplanerna och därmed innehållet i skolan. Det betyder att riksdagen kan 

styra vilken sorts kunskap och vilka kvaliteter som ska framhållas och befrämjas i skolan och vilka 

idéer som ska motverkas. Den kunskap som skolan skall förmedla är ytterligare förtydligad i 

kursplanerna som är utformade av Skolverket på uppdrag av staten (Selander 2003). Skolans 

läroplaner är enligt Tomas Englund (1992) och Staffan Selander (1988) ofta uttryck för sin tids 

politiska anda. Läroplanen, menar de, kan vara framåtsyftande och visa på önskvärda riktningar för 

hur samhället ska se ut i framtiden samtidigt som de visar på tidens allmänna uttryck och 

värderingar av kunskap och moral. 

 

Den läroplan som antogs 1969 kom till under en tid då det fanns kritik mot samhällets ojämlika 

makt- och resursfördelning och mot exploateringen av miljön. Denna kritik märks, enligt 

Englund (1992) knappt av i Lgr 69 förutom i vissa språkliga förändringar, exempelvis ersätts ordet 

fostran av personlighetsutveckling. Runt 1970 gjordes jämlikhets- och låginkomstutredningar som 

kritiserade det svenska klassamhället. Låginkomstutredningen presenterade en analys av 

utbildningens möjligheter att bidra till samhällets goda utveckling. SIA1-utredningen (1970-1974) 

vill i framtiden ha en skola som arbetar för demokrati och jämställdhet. Denna utrednings 

utgångspunkt var att skolan skulle kunna användas som ett medel för att uppnå ökad jämställdhet i 

samhället. Den nya läroplanen, Lgr 80, följde SIA-utredningens betänkande och i läroplanen syns 

försök att sätta innehållet centrum och att genom innehållet föra fram demokratiska och 

                                                 
1Skolans Inre Arbete 



  
  5 

miljövänliga värden till eleverna. Den progressivistiska skolpolitiken började ebba ut i mitten av 

1980-talet eftersom samhället ställde krav på anpassning till traditionen och den ökade 

internationella konkurrensen. Under slutet på 1980-talet förändrades samhället och en 

legitimitetsproblematik för den demokratiska skolan växte fram. I takt med en allt starkare 

marknadsorientering och internationella samhällsbevarande rörelser framväxte ett nytt språk om 

skolan. Skolan börjar betraktas som ett lednings- och styrningsproblem. Skolpolitik förskjuts från 

en inriktning mot allmännytta (medborgarfostran) till en inriktning mot egennytta (valfrihet) och det 

utgör grunden för den senaste läroplanen, Lpo 94 (Englund 1992).  

Jämställdhet i skolans läroplaner 

Skolans jämställdhetsmål har sedan det infördes i läroplanen 1969 förändrats. I Lgr 69 läser vi att 

”skolan bör verka för jämställdhet mellan män och kvinnor – i familjen, på arbetsmarknaden och 

inom samhällslivet i övrigt. Den bör orientera om könsrollfrågan, stimulera eleverna till att 

debattera och ifrågasätta rådande förhållanden” (Lgr 69 s 14, vår kursivering). Lgr 69 trycker på att 

jämställdheten bör arbetas för i skolan så att arbetsmarknaden, familjen och samhället blir mer 

jämställt. Arbetslivet och familjen framställs som extra viktiga ur jämställdhetssynpunkt. När Lgr 

80 sedan kom som ny läroplan hade formuleringen ändrats till: ”Samlivet i det demokratiska 

samhället måste utformas av fria och självständiga människor. Skolan skall därför verka för 

jämställdhet mellan kvinnor och män” (Lgr 80 s 17, vår kursivering). Skillnaden mellan Lgr 69 och 

Lgr 80 var att ett bör hade ändrats till ett skall. Den skillnaden visar på det intryck som 

jämställdhetsarbetet gjort på skolans läroplan. Från det normativa ordet bör till det tvingande ordet 

skall. Senare skulle Lpo 94, som är den nu aktuella läroplanen, komma med ännu en ny 

formulering: ”skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 

[…] Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster” (Lpo 94, s 6). Den nya 

formuleringen, anser vi, innebär att skolan inte bara ska ha någon lektion då och då om jämställdhet 

utan skolans hela verksamhet ska genomsyras av en jämställdhetsanda.  

Samhällskunskapsämnet 

Samhällskunskapsämnet är det yngsta ämnet inom de samhällsorienterade ämnena och det har alltid 

haft till uppgift att fostra demokratiska medborgare. Samhällskunskap blev ett obligatoriskt ämne i 

och med att den nioåriga grundskolan infördes 1962 (Bjessmo 1994, Westlin 1993). I Lgr 69 

gjordes ett försök att förändra samhällsundervisningen för att sätta eleven i centrum och 

elevinflytande blev en viktig aspekt i undervisningen. I Lgr 69:s supplement för Orienteringsämnen 

betonas att elevens egna val av stoff och studieområde ska tas hänsyn till, liksom att det är bra med 
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periodläsning där alla orienteringsämnen ingår eftersom det ger en bättre helhetsbild. 

Undervisningen i samhällskunskap ska åskådliggöra de grundläggande demokratiska värderingar 

som skolan står för (Lgr 69 Supplement för Orienteringsämnen). Samhällskunskapsämnets syfte, 

under perioden då Lgr 80 var aktuell, var att ge elever kunskaper, kompetenser och färdigheter så 

att de fostras till demokratiska medborgare. Samhällsundervisningen skulle innefatta grundläggande 

inslag som politik och ekonomi men även aktuella samhällsfrågor (Bjessmo 1994). 

Samhällskunskapsämnets syfte som det står i Lgr 80, är att ge eleverna kunskap om sig själva och 

andra samt leda till förståelse om de demokratiska rättigheterna (Lgr 80). Kursplanen för 

samhällsorienterande ämnen delar in ämnena i olika arbetsområden som eleverna ska arbeta med 

under låg- mellan- och högstadiet. Om arbetsområdet Människan läser vi att elever i lågstadiet ska 

arbeta med könsrollsfrågor och att dessa frågor ska vidareutvecklas i mellan- och högstadiet 

(Lgr 80). I Lpo 94 kännetecknas samhällsundervisningen av beskrivningar, kritisk granskning och 

ifrågasättande av fenomen i samhället (Bronäs & Selander 2006). Samhällskunskapsämnets syfte, 

under tiden som Lpo 94 är aktuell, är att ge eleverna kunskap om hur individer formar sin värld och 

formas av världen samt att förmedla kunskap om demokratiska värden och att stimulera till 

delaktighet i den demokratiska processen (Kursplaner och betygskriterier 2000). 

Jämställdhetshistorik 

Jämställdhetsdebattens andra våg2 startade på 1960-talet och den handlade om att kvinnorna skulle 

bli lika männen. För att samhället skulle bli jämställt skulle kvinnan likna mannen i sätt att vara och 

tona ned sin kvinnlighet eftersom det ansågs vara en svag egenskap (Björk 1996). För att kvinnorna 

skulle bli accepterade på arbetsmarknaden tonade de ner sin kvinnlighet och försökte efterlikna 

mannen. På 1980-talet blev det ”tillåtet” att vara kvinna igen och kvinnligheten accentuerades 

genom att urringningar blev djupare och klackar högre än någonsin. Jämställdhetsdebatten handlade 

främst om att kvinnor och män är olika men att de inte ska ha olika fördelar eller nackdelar på 

grund av det (Björk 1996). Skillnader i kvinnors och mäns beteende ansågs bero på naturliga, 

biologiska skillnader (Connell 2003). På 1990-talet blev samhället ännu mer utseendefixerat och 

debatten fortsatte att handla om lika rättigheter trots skillnad i kön precis som den hade gjort på 

1980-talet (Björk 1996). Sverige har idag vad som enligt Nationalencyklopedin (2006a) kallas för 

formell jämställdhet, det betyder att det inte finns några formella eller rättsliga hinder för 

jämställdhet, till exempel är alla yrken öppna för båda könen, något som jämställdhetslagen3 har 

bidragit till. Reell jämställdhet det vill säga att kvinnor och män har lika villkor i realiteten har dock 

                                                 
2 Den första vågen berör kvinnokampen under förra sekelskiftet och handlade om kvinnornas rösträtt (Östberg 2004). 
3Jämställdhetslagen kom till 1979 (Nationalencyklopedin 2006a) 
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inte blivit verklighet i Sverige ännu (Nationalencyklopedin, 2006a).  

 

Lena Gemzöe (2002) beskriver i sin bok, Feminismer, områden i samhället där kvinnor är 

underordnade män på det materiella planet vad gäller lön, arbete och så vidare. Dessa områden 

kallar Gemzöe (2002) för den politiska och ekonomiska sfären, familjesfären, den kulturella sfären 

samt brott och våld mot kvinnor. Hos Statistiska centralbyrån (SCB fortsättningsvis) finns det 

statistiska belägg för att den reella ojämställdheten, som Gemzöe (2002) skriver om, är verklig men 

att det har skett en positiv utveckling av jämställdheten sedan 1969. I Sveriges regering och riksdag 

är fördelningen mellan kvinnor och män numera i princip utjämnad. 1970 var andelen kvinnor i 

riksdagen 13 procent, 1980 var den andelen 27 procent och 1995 var andelen kvinnor i riksdagen 43 

procent. Skillnaderna mellan könen återfinns nu istället i vilka områden som kvinnor och män 

engagerar sig i. Kvinnor i politiken ägnar sig åt frågor som rör vård och omsorg, socialpolitik, 

jämställdhetspolitik och familjefrågor. Kvinnorna är fler i närings- social- och 

socialförsäkringsutskotten. Män i politiken ägnar sin tid åt skatte-, finans-, försvars-, och 

trafikpolitik. Män är fler i arbetsmarknads-, finans-, försvars-, justitie-, konstitutions-, skatte-, och 

trafikutskotten (Gemzöe 2002, SCB 2006a). Den här uppdelningen av män och kvinnor i just dessa 

politiska intressefrågor motsvarar den traditionella uppdelningen mellan manliga och kvinnliga 

ansvarsområden. I näringslivets toppskikt det vill säga i storföretagens styrelser finns det få kvinnor 

och det tillsammans med en övervägande andel män i finanspolitiken innebär att kvinnor har en 

liten del i den ekonomiska makten (Gemzöe 2002).  

 

En annan aspekt av den politiska och ekonomiska sfären är arbetsmarknaden och den är mycket 

könssegregerad med kvinnor i de lågavlönade vård- och omsorgsyrkena i den offentliga sektorn. 

Statistik från SCB (2006a) talar om att 1970 arbetade 42 procent av Sveriges kvinnor i offentlig 

sektor jämfört med 21 procent av Sveriges män. Fram till 2005 hade andelen svenska kvinnor som 

arbetade i offentlig sektor ökat till 52 procent samtidigt som andelen män som arbetade i den 

offentliga sektorn hade minskat till 19 procent (SCB 2006a, Gemzöe 2002). Kvinnor har och har 

haft generellt sett lägre lön än män och enligt SCB: s (2006b) statistik har den icke standardvägda4 

lönen för kvinnor i offentlig och privat sektor mellan åren 1992-2005 varit 81-83 procent av 

männens lön i offentlig sektor respektive 83-85 procent av männens lön i privat sektor (SCB 

2006b). Därtill har kvinnor sämre arbetsvillkor, de arbetar mer på obekväm tid. Framförallt är det 

                                                 
4 Standardvägd = Månadslönen för respektive kön är standardvägd med avseende på skillnader i ålder, utbildning, 
arbetstid och sektor mellan kvinnor och män. Dessa faktorer antas påverka lönen (SCB 2006b).  
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småbarnsmammor som jobbar mycket på helger, kvällar och nätter. Fler kvinnor än män 

deltidsarbetar och har så gjort sedan 1970. Fler kvinnor anser dessutom att de är undersysselsatta. 

Den lägre arbetstiden innebär att kvinnor får mindre pengar och sämre pension vilket sätter dem i en 

beroendeställning till sina män (Gemzöe 2002, SCB 2006c). Även i familjesfären finns det en 

orättvis arbetsdelning mellan könen. Kvinnor förvärvsarbetar mer nuförtiden samtidigt som män 

utför mer hushållsarbete men det räcker inte för att arbetsdelningen ska bli jämlik mellan män och 

kvinnor. Kvinnor utför merparten av hushållsarbetet och tar hand om småbarn oavsett om de arbetar 

heltid eller deltid (Gemzöe 2002, SCB 2006a). 

 

Enligt SCB: s (1977a) utbildningsstatistik utgjorde kvinnor, åren 1969-1975, cirka 38 procent av 

samtliga studenter på universitet och högskolor i Sverige. De flesta kvinnorna fanns på de 

humanistiska och filosofiska fakulteterna samt socialhögskolorna. Männen fanns framförallt på 

samhällsvetenskapliga och matematisk-naturvetenskapliga fakulteter samt på de tekniska 

högskolorna. Andelen kvinnor som gick vidare till forskarstudier 1971 var cirka 24 procent 

(SCB 1977a). 1980 var kvinnor flest på utbildningar för vård- och undervisningsyrken, medan män 

var flest på tekniska utbildningar. Vad det gällde forskarutbildning utgjorde männen 1980 

cirka 75 procent (SCB 1986). Mellan 1978 och 2003 har andelen kvinnor som studerar på 

universitet och högskolor ökat från 56 till 61 procent5. Kvinnor var 2003 i klar majoritet på 

psykolog-, lärar-, socionom-, sjuksköterske-, social omsorgs- och arbetsterapeutprogram medan 

män var flest på högskole- och civilingenjörsutbildningar. Andelen forskarstuderande kvinnor har 

2003 uppgått till 43 procent (SCB 2005). 

Läroböcker 

Grundidén med en pedagogisk text6 är att texten är återskapad kunskap, den pedagogiska texten 

behöver inte skapa ny kunskap utan sammanfattar redan befintlig sådan. Innehållet i den 

pedagogiska texten kännetecknas av att kunskap och moral är sammanvävt på ett sätt som är dolt i 

texten. Den pedagogiska texten är framställd för att användas i en pedagogisk situation och är därför 

strukturerad och kodifierad enligt vissa regler och konventioner. Kunskapen i läroböcker grundas 

till stor del på läroplanen och kursplanen. Hur kunskapen presenteras avgörs av läroboksförfattare 

och förlag (Selander 1988, Läromedelsförfattarnas förening 1991).  

 
                                                 
51977 genomfördes högskolereformen och utbildningar som tidigare inte omfattats av högskolan, som sjuksköterska, 
gjorde nu det (SCB 1986).  
6 Med en pedagogisk text menas både de bilder och den text som finns i läroböcker med syfte att lära ut kunskap till 
eleverna. 
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En pedagogisk text är skriven utifrån en viss läroplan och i en speciell ämnestradition men även för 

vissa lärare och elever. Dessa dialogiska relationer kan vara omedvetna eller medvetna när boken 

skrivs (Selander 2003). Staffan Selander (2003) menar att ”[l]äroböcker utgör den plats där vi har 

placerat sådana fakta, förklaringar och exempel som vi ser som grundläggande, giltiga, objektiva 

och nödvändiga för vår gemensamma sociala och kulturella orientering” (Selander 2003, s 184). 

Den kunskap som finns i läroböcker ifrågasätts därför sällan varken av elever eller av lärare 

(Pettersson 2001). ”Läroboken har utgjort en del av kulturarvet, den har varit en nivåsättare för 

undervisning och ett redskap för en (möjlig) dynamisk omvärldsorientering” (Selander 2003, s 

217). Med tiden har läroboken kommit att bli det som lärare ofta utformar och planerar sin 

undervisning utifrån och den utgör fortfarande ett dominerande inslag i skolverksamheten. 

Läroboken har länge setts som en självklar del i skolan och den har haft en ohotad ställning som 

nav i undervisningen (Selander 2003). 

Bilder i läroböcker 

Skolböckernas bilder har blivit fler och fler med tiden. Det beror på att det har blivit tekniskt och 

ekonomiskt möjligt att använda sig av fler bilder. Bilden har alldeles särskilda möjligheter att 

förklara, levandegöra, påverka och stimulera. En bild bör inte uttrycka precis samma sak som texten 

eftersom bilden då blir överflödig. Bildens syfte bör vara motiverande och informerande 

(Lärobokförfattarnas förening 1991). Selander (2003) tar upp bilden som betydelsebärande för 

läroböcker eftersom bilden kan uttrycka andra nyanser och innebörder av innehållet i 

lärobokstexten. Förhållandet mellan bild och text i dagens läroböcker ofta ser ut så att bilderna är 

berättande medan texten är saklig och faktafylld (Selander 2003, Pettersson 1991). Bilder används 

till att förtydliga objekt och fenomen, eftersom många objekt och fenomen är svåra att förklara i ord 

används bilder i läroböcker för att förtydliga innehållet. En bilds innehåll och budskap uppfattas 

mycket snabbare och lättare än en texts (Eriksson 2004). 

 

Rune Pettersson (2001) menar att för att bilder i läroböcker ska vara till nytta för inlärningen bör 

dessa användas aktivt i undervisningen. En undersökning som han gjort av så kallade 

instuderingsfrågor i en lärobok för samhällskunskap visar att cirka 10 procent av närmare 500 

frågor i boken är relaterade till någon bild. Läromedelsförfattarnas förening (1991) anser att det är 

ett problem att lärare i liten utsträckning tar upp bilderna i läroböcker i undervisningen eftersom 

dessa är där för att kommunicera något utöver texten. Pettersson (1991) hänvisar till en 

undersökning gjord av C. Gustafsson 1980, enligt studien användes bilder, runt 1980, mycket 

begränsat i undervisningen. Pettersson (2001) anser att förr, när möjligheten att trycka bilder i 
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läroböcker var mer begränsad användes bilder på ett mer medvetet sätt i undervisningen. I takt med 

ett ökat bildanvändande i samhället har reflektionerna kring bilder fasats ut i 

undervisningssammanhang (Pettersson 2001). 

 

Inför vår analys gjorde vi en kvantifiering av bilderna i böckerna, Oä-boken 5a (Linnman m fl 

1975), Samhällsliv (Åsgård 1990) och Samhällskunskap (Stålnacke 2003), för att se hur mängden 

avbildningar fördelar sig mellan män och kvinnor i böckerna. Följande matris visar det resultat som 

framkom. 

Antal bilder på män/kvinnor Män Kvinnor 

Författare och år    

Linnman m fl 1975 49 st 23 st  

Åsgård 1990 53 st 41 st  

Stålnacke 2003 63 st 69 st  

 

Som synes är män på bilderna i läroboken från 1975 långt fler än kvinnor. 1990 har kvinnor i 

läroboken blivit fler, men det är fortfarande långt kvar till en jämn fördelning. I boken från 2003 har 

fördelningen svängt till fördel för kvinnor. Anledningen till att vi har räknat bilderna var att vi ville 

se till vem som de undersökta läroböckerna vänder sig. Är det övervägande män/pojkar på bilderna 

blir det troligtvis så att pojkar känner sig mer tilltalade av boken än flickor eftersom de i större 

utsträckning kan identifiera sig med de avbildade personerna (von Wright 1998). Flickor upplever 

fysikämnet som ”avlägsen, tråkig och ointressant bl. a. för att de [fysikläroböckerna] inte på ett 

relevant sätt anknyter till den egna erfarenhetsvärlden” (von Wright 1998, s 17). 

Tidigare forskning om genusframställning i böcker 

Manligt och kvinnligt i amerikanska läseböcker 

En studie som gjorts 1972 av New Jerseyavdelningen av National Organization for Women om hur 

kvinnligt respektive manligt framställs i läseböcker för årskurs7 1-4 har kommit fram till följande 

resultat: Berättelser som handlar om pojkar är 70 procent och berättelser som handlar om flickor är 

endast 30 procent. Pojkar bryr sig inte om hur de ser ut vilket flickorna lägger stor vikt vid, pojkar 
                                                 
7 Benämningen årskurs används i Lgr 69 och Lgr 80. 
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har egenskaper som skarpsinne, kreativitet, mod, uthållighet, äventyrlighet, självständighet. Pojkar 

tränas genom berättelserna till att bli självständiga medan flickor leker i grupp men flickor 

framställs trots detta som sämre kamrater. Pojkar framställs som aggressiva medan flickorna är 

offer för aggressionen. Pojkar är oberoende och ger sig ut på äventyr. Flickorna håller sig hemikring 

och måste tas om hand av pojkarna när de är på utflykt. I böckerna förekommer 147 olika yrken 

som framstår som lämpliga för pojkar som exempelvis tekniska yrken och endast 27 yrken för 

flickor som exempelvis serviceyrken. Modern framställs som den perfekta tjänarinnan som 

upplever lycka när hon får passa upp på familjemedlemmarna. Hon framställs som tråkig och 

otrevlig eftersom hon avskyr bus och smuts. Fadern framställs som den trevlige i familjen som tar 

med barnen på roliga saker. Det är han som fixar, lagar saker och uppfinner. Mannen arbetar 

utanför hemmet, kvinnan arbetar i hemmet (Zackari 1976). 

Textanalys ur könsrollssynpunkt 

I antologin Textanalys ur könsrollssynpunkt (1976) presenteras ett par studier som vi anser vara 

relevanta för vår egen analys. Dessa studier beskrivs i korta drag nedan.  

 

Birgitta Svanberg (1976) skriver om könsrollsfrågor i läroböcker och hänvisar till Rapport till 

Förenta Nationerna över kvinnornas status i Sverige (1968). Enligt den rapporten får inte innehållet 

i läroböcker och annat undervisningsmaterial förstärka traditionella föreställningar om könsroller 

utan dessa borde, i läromedel, aktivt motverkas genom information om ett alternativt synsätt 

(Rapport till Förenta Nationerna över kvinnornas status i Sverige 1968). Svanberg (1976) anser att 

det finns ett glapp mellan skolpolitiken och läromedlen. Hon menar att skolpolitiken har kommit 

ganska långt i arbetet med könsrollsfrågor men att läromedlens utformning inte visar jämställdhet. 

 

Barbro Werkmäster (1976) skriver om hur kvinnor manipuleras i bilder: 
Även om vi bara ägnar dem [bilderna] ett flyktigt ögonkast har vi fått i oss något av deras budskap. […] 
Bilder bidrar också till att bygga upp våra kvinnliga respektive manliga attityder och beteenden. De flesta 
bilder vi ser befäster den traditionella synen på kvinnor och män, befäster en patriarkal modell 
(Werkmäster 1976, s 79). 

Werkmäster (1976) menar att eftersom vi inte är tillräckligt kritiska till bilder så kan kvinnans 

underlägsna roll fortsätta framställas i bilder. Hon anser vidare att feminister måste ta tag i 

problemet och att skolan ska lära elever att vara mer kritiska till bilder. I skolans läroböcker ingår 

en hel del bilder av samhället och dessa bilder fungerar då, enligt Werkmästers (1976) syn på bilder, 

som konservatorer av de traditionella könsrollerna.  
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Bilder av demokrati i läroböcker 

Agneta Bronäs (2000a) presenterar i artikeln Demokratins ansikte vad hon i sin avhandling har 

kommit fram till om bilder av demokrati i läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet utgivna 

under åren 1950-1998. Bronäs (2000a) har främst analyserat texter om demokrati i sin avhandling 

men hon har även analyserat några bilder ur läroböckerna och det är analysen av dessa bilder som 

hon lyfter fram i artikeln. Om bilder av kvinnor har Bronäs (2000a) kommit fram till att kvinnor 

ofta saknar en röst i samhällskunskapsböcker och när de får en röst är det ofta via män. Jämställdhet 

lyfts fram och diskuteras i läroböcker under 1970-talet, men det som förs fram kring jämställdhet är 

tveksamt eftersom den ojämställda verkligheten ofta presenteras under ironiska former 

(Bronäs 2000b). Under 1990-talet verkar jämställdhet tas för given och den diskuteras i väldigt liten 

utsträckning i de läroböcker hon har analyserat. Vad det gäller bildmaterialet motsäger det ofta 

jämställdhetstanken. Män är mest frekvent förekommande på bilderna, och då oftast inom områden 

som berör politiken. När det är bilder på kvinnor visas de oftast i vårdande sammanhang eller i 

relation till andra (Bronäs 2000a).  

En analys av historieläroböcker 

Cecilia Klebe (2006) har i sitt examensarbete Har det skett en utveckling av genusmedvetande bland 

historieboksförfattare? analyserat fyra historieläroböcker från 1967 fram till 2002 med syftet att 

undersöka om det har skett någon förändring av genusmedvetandet bland författare av 

gymnasiehistorieböcker, från 1960-talet fram till idag. Historieläroböckerna som analyserats väljer 

att fokusera på förändringar som skett för kvinnor i Sverige historiskt sett och tar inte upp att 

förändringarna även påverkade männen. Läroböckerna väljer också att inte problematisera kvinnors 

och mäns relation. De olika sociala klassernas kvinnor presenteras som förenklade stereotyper och 

skillnader mellan kvinnor från olika sociala klasser utreds inte utan det konstateras bara att det är 

skillnader mellan dem. De historiska personer som nämns i böckerna är till största delen män, vilket 

osynliggör och underordnar kvinnans betydelse genom historien. Författarna väljer med sitt 

kunskapsurval att bevara hierarkin i genussystemet eftersom de väljer en historia med manligt 

maktperspektiv (Klebe 2006). 

Manligt och kvinnligt i svenska bilderböcker 

Ida Davidsson (2006) har i sin magisteruppsats Manligt och kvinnligt för barn Könsroller i 1980- 

och 2000-talets svenska bilderböcker undersökt hur manligt och kvinnligt avbildas i bilderböcker 

för barn. Böckerna som hon har undersökt är utkomna på 1980-talet och 2000-talet. Davidsson 

(2006) kommer fram till att de undersökta bilderböckerna från 1980-talet skildrar pojkar som 
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aktiva, känslokalla och tävlande och flickor skildras som omtänksamma och emotionella. 

Könsrollerna i böckerna är enligt Davidsson (2006) stereotypa. I bilderböckerna från 2000-talet 

finns samma stereotypa bilder av kvinnor/flickor och män/pojkar, men med den skillnaden att fler 

kvinnor/flickor skildras som aktiva än på 1980-talet. Davidsson (2006) menar att detta speglar 

samhällets jämställdhetsförändring från 1980-talet till 2000-talet. Kvinnor tar numera större plats i 

samhället och har möjlighet att finnas på de platser i samhället som förr var vikta för män 

(Davidsson 2006).  

Genus i fysikläroböcker 

Von Wright (1998) har gjort en textanalys av sju fysikläroböcker där hon undersöker hur genus och 

jämställdhet framställs. Syftet med hennes analys var att undersöka hur fysikläroböcker återskapar 

manligt och kvinnligt. Von Wright (1998) ville också undersöka om läroböckerna stämmer överens 

med och stöder skolans jämställdhetssträvanden eftersom jämställdhet både är ett mål och ett 

innehåll för skolan. Förväntningar som finns på olika läroböcker idag, sett utifrån läroplanen, är att 

de ska representera olika perspektiv. Läroboken ska representera både manligt och kvinnligt och 

olika manliga och kvinnliga perspektiv. Läroböckerna ska vara knutna till elevernas individuella 

läroprocesser med ett öppet förhållningssätt till deras olikheter som flickor respektive pojkar. Yrken 

relaterade till fysikämnet framställs som manliga yrken och vetenskapsmännen som tas upp är 

många fler än vetenskapskvinnorna. De få kvinnor som tas upp i fysikböcker nämns bara i 

förbigående (von Wright 1998). De läroböcker i fysik som von Wright (1998) analyserade försöker 

kompensera avsaknaden av kvinnor i texten med bilder på kvinnor och flickor. Vissa böcker visar 

kvinnan som konsument av fysik men inte som kunskapsproducent.  

 

Von Wright (1998) drar av sin studie denna slutsats: 
Påbjudandet av en snäv naturvetenskaplig kunskap, en given mening, är inte förenlig med skolans 
jämställdhetssträvanden – och ändå är just detta vad de flesta läroböcker i fysik gör, och därmed bidrar de 
till upprätthållandet av den asymmetriska och hierarkiska relationen mellan manligt och kvinnligt inom 
naturvetenskapen (von Wright 1998, s 23). 

Fysikläroböckerna och Lpo 94 stämmer inte överens när det gäller jämställdhetsarbetet. Enligt 

von Wright (1998) bidrar fysikböcker till den negativa relationen mellan män och kvinnor och de 

medverkar också till att öka skillnaderna mellan män och kvinnor i det patriarkala samhället. 
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Metod 
Vi kommer att inleda metodavsnittet med att ta upp vad semiotik som grund för bild- och textanalys 

innebär för vår del. Under rubriken Val av datainsamlingsmetod presenterar vi bildanalys som 

forskningsmetod och vår bildanalysguide. Under samma rubrik kommer vi sedan in på textanalys 

som forskningsmetod och vi presenterar också vår textanalysguide. Därpå följer en sammanfattning 

av hur vi har gått tillväga i vårt analysförfarande som följs av en genomgång av vårt 

urvalsförfarande. Till sist tar vi upp de forskningsetiska överväganden som vi har gjort.  

Semiotik 

För att besvara vårt syfte har vi valt att använda oss av en semiotiskt grundad bild- och textanalys 

som metod. Semiotik handlar om att analysera kommunikativa tecken i samhället utifrån den egna 

förförståelsen. Semiotiken ska enkelt uttryckt studera funktioner i kommunikation. Inom ramen för 

semiotiken kan man både göra bildanalys och textanalys (Kjørup 2004). Semiotiken sätter bildens 

och textens kommunikativa infallsvinklar i fokus (Sparrman, Torell & Åhrén Snickare 2003). I 

semiotiken har analytikern fria händer att, i ett kommunicerat budskap, peka ut eller avgränsa de 

tecken eller teckenkombinationer som denne finner intressanta och angelägna för analysen 

(Hansson, Karlsson & Nordström 2006). För vår del har det inneburit att de tecken som vi har 

funnit intressanta för att besvara våra forskningsfrågor är bilder och texter ur 

samhällskunskapsläroböcker. 

 

Vår analys har inriktats på det kommunicerade budskapet, innehållet, i bilderna och texterna. 

Textanalysguiden är en mer komprimerad variant av vår bildanalysguide på grund av att texten har 

en mindre framträdande roll i våra forskningsfrågor där det är bildernas budskap som är vårt 

huvudintresse. Vi har gjort en textanalys eftersom texten ses som förankring av bildens budskap 

(Kjørup 2004). Med hjälp av vår bild- och textanalys har vi bland annat undersökt hur 

genus/könsroller kommer till uttryck i bilder i samhällskunskapsböcker från tiderna då Lgr 69, 

Lgr 80 och Lpo 94 var aktuella. Eftersom vi anser att samhällskunskapsläroböcker är 

kommunikativa tecken med en samhällelig funktion tycker vi att en semiotiskt grundad analys av 

bild och text är det som besvarar våra forskningsfrågor. 
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Val av datainsamlingsmetod 

Bildanalys  

En semiotisk bildanalys handlar om att analysera ett kommunicerat budskap utifrån tecken i bilden. 

För att kunna göra det måste vi veta något om de visuella tecknens egenskaper8. En bildanalys är ett 

sätt att förvandla synintryck och upplevelser till verbalspråkliga yttranden. Analysen måste ta 

hänsyn till bildens egenart, när, för vem och ibland av vem bilden är gjord (Borgersen & Ellingsen 

1994). Bilder i läroböcker har en funktion, nämligen att de ska förmedla kunskap, bilder med den 

kunskapsförmedlande funktionen kallas för instrumentella bilder (Eriksson & Göthlund 2004).  

 

En bilds tecken läses utifrån olika bildkoder, olika regler om hur ett budskap kommuniceras. 

Koderna bygger på hur vår kultur ser ut och i vilken kontext bilderna finns. Enligt Kjörup (2004) 

menar semiotikern Nelson Goodman att bilders betydelser kommer genom teckenkoder, det vill 

säga, en bild kan likna något men det verkliga budskapet i bilden får vi genom att läsa av 

teckenkoder i bilden (Kjørup 2004). Att vi ser ett meningsfullt budskap i en bild beror på att vi 

avläser bildens uttryck genom ett kodat teckensystem, det finns vissa kulturella koder som gör att 

tecknen skiljer sig åt. Det visuella tecknet är inte helt entydigt, det kan ha olika innebörder för 

mottagaren beroende på tid och kultur (Borgersen & Ellingsen 1994). Bildspråket spelar mycket på 

vår intuition, det vi sedan tidigare vet och det vi därefter antar om bilden (Kjørup 2004). Vi måste 

veta något om synen på jämställdhet under den tid då bilden användes i läroboken för att kunna läsa 

dess budskap.  I vår analys spelar även det som vi redan vet om hur manligt och kvinnligt ”är” in. 

Utifrån dessa förkunskaper kan vi se om sådana föreställningar finns i bilderna eller om budskapet 

om kvinnligt och manligt i bilderna och texterna säger oss något nytt. Att vi som gör analyserna är 

uppvuxna i det svenska samhället och har gått i svensk skola gör att vår analys av bilderna är gjord 

utifrån, i stort sett, samma förförståelse som de som böckerna är gjorda för har.  

 

Bildanalysguide 

Vi har konstruerat vår bildanalysguide utifrån Gert Z Nordströms (1984) bok Bildspråk och 

bildanalys och Bengt Olvångs (1977) ”Bildanalys – varför då?”. Nedan visas de frågor som vi kom 

fram till var relevanta för vår bildanalysguide: 

1. Vad föreställer bilden: 

a) Det fysiska rummet? 
                                                 
8 Exempelvis är det visuella tecknet för en svan en avbildning av en svan (Borgersen & Ellingsen 1994). 
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b) Saker? 

c) Handlingar, relationer och gester? 

d) Betraktarens position? 

2. Hur är bilden uppbyggd: 

a) Linje, ljus färg? 

b) Kontext? 

c) Vilken teknik används? 

3. a) Vilken är situationen på bilden? 

b) Vad tyder på det? 

4. Vem är sändare respektive mottagare? 

5. Vilket syfte har bilden: 

a) Vad ska bilden förmedla kunskap om? 

6. a) Vilka grundvärderingar har bilden? 

b) Vilken samhällelig funktion har dessa värderingar? (Nordström 1984, Olvång 1977). 

 

Vi utgår i vår bildanalys från den tysk- amerikanske konsthistorikern Erwin Panofskys 

ikonografiska analysmodell som Olvång (1977) presenterar i ”Bildanalys – varför då?”. Den 

ikonografiska analysmodellen innebär att det första steget i analysen är att endast titta efter 

denotationen i bilden. Denotation är detsamma som förhållandet mellan uttryckssidan och 

innehållssidan, det vill säga det vi konkret ser i bilden. Nästa steg i analysen är att analysera både 

denotationen och konnotationen. Konnotation är förhållandet mellan det underliggande tecknet och 

det överordnade innehållet, det vill säga, vilket budskap vi tycker att tecknet kommunicerar. Den 

sista nivån i den ikonografiska analysmodellen handlar om att ur denotation och konnotation tolka 

bildens ideologi, alltså dess grundvärderingar och dessas samhälleliga funktion. För att analysera en 

bild på den nivån krävs kunskap om bildens ursprung och det samhälle den har skapats i (Kjørup 

2004, Torell 2003). Vår analysguide innehåller dessa tre nivåer av den ikonografiska 

analysmodellen. De första frågorna i bildanalysguiden behövs för att vi ska se vilka tecken som 

finns i bilden eftersom dessa tecken tillsammans bildar de utlästa budskapen som svaren på våra 

forskningsfrågor bygger på. Frågorna 6a och 6b handlar om bildens ideologi och det är svaren på 

dessa frågor som i första hand besvarar våra forskningsfrågor. Dessa frågor besvarar vi utifrån en 

hermeneutisk ansats vilket innebär att vi tolkar och förstår ett kommunicerat budskaps mening.  

 

En grundtanke inom hermeneutiken är att vi förstår de studerade fenomenen utifrån vissa 

förutsättningar som vår förförståelse och fenomenens kontext (Gilje & Grimen 1992). När någon 
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försöker förstå och tolka en bild eller en text måste den som tolkar vara medveten om i vilken 

kontext de är gjorda. Den medvetenheten kallas för dubbel hermeneutik och det innebär att den bild 

eller text som tolkas redan är en tolkning av världen gjord av den som har gjort bilden eller skrivit 

texten. Det är viktigt för forskaren att förstå ett fenomen i dess sammanhang annars kan fenomenen 

bli meningslösa eller feltolkade. En tolkning kan aldrig sägas vara den sanna eftersom tolkningarna 

bygger på forskarens egna förförståelse (Gilje & Grimen 1992). För vår undersökning betyder det 

här att vi måste ta hänsyn till synen på jämställdhet när den analyserade läroboken skrevs för att 

kunna veta varför bilder av manligt och kvinnligt ser ut som de gör. För att kunna göra nya 

upptäckter är öppenhet viktig och man måste kunna ändra uppfattning ibland för att få en bättre bild 

av ett problem och det gör man i hermeneutiska cirkeln. När vi tolkar en del av en text måste vi 

stödja oss på en tolkning av hela texten. Likadant om vi ska tolka en hel text så måste vi stödja oss 

på en tolkning av textens delar (Gilje & Grimen 1992). Relaterat till vår undersökning innebär det 

att bilden kan säga oss en sak, och texten en annan och de två tillsammans bildar en ny syn på det 

budskap som dessa förmedlar om manligt och kvinnligt. Denna nya syn gör att vi kan få en ny 

förståelse av bilden och texten som gör att vi får en ny helhetsbild och så vidare. 

Textanalys 

Med textanalys menas att man plockar isär texten och tolkar den del för del och utifrån hela texten. 

När vi analyserar och tolkar en text är det våra kulturella ramar som sätter gränser för vad en text 

kan betyda (Bergström & Boréus 2005). De lärobokstexter som vi har analyserat är liksom bilderna 

instrumentella eftersom de har en kunskapsförmedlande funktion (Eriksson & Göthlund 2004). Vi 

har gjort en semiotisk analys av innehållet i de lärobokstexter som våra utvalda bilder är direkt 

relaterade till det vill säga de texter som finns med i samma avsnitt som bilden. Analys av texten 

har vi gjort för att se vilket budskap den kommunicerar då texten, enligt den franske semiotikern 

Roland Barthes (tolkad i Kjörup 2004), måste finnas som en språklig förankring för bilden. Texten 

är det som förankrar bildens budskap hos läsaren och därför är det viktigt för oss att göra en analys 

av den text som hör till de bilder vi analyserar. Om vi inte gjorde en analys av texterna till bilderna 

skulle vi enligt Barthes (tolkad i Kjørup 2004) inte kunna förstå bildens hela budskap. Den 

textanalys vi har gjort har liksom vår bildanalys fokus på vilka grundvärderingar med avseende på 

jämställdhet som vi kan utläsa ur texten.  

 

Textanalysguide 

Vår textanalysguide bygger även den på Nordströms (1984) bok Bildspråk och bildanalys och 

Olvångs (1977) ”Bildanalys – varför då?”. Textanalysguiden har vi gjort så att den ska 
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överensstämma med vår bildanalysguide. 

1. Vilket syfte har texten: 

a) Vad ska texten förmedla kunskap om? 

b) Vilken kunskap förmedlar texten? 

2. Vilka grundvärderingar, med avseende på jämställdhet, har texten? (Nordström 1984, 

Olvång 1977). 

 

Frågorna i textanalysguiden motsvarar i stort sett de två sista frågorna i bildanalysguiden. En 

anledning till det är att vi genom textanalysen vill undersöka hur textens grundvärderingar med 

avseende på jämställdhet tar sig ut. En andra anledning till att vi har ställt liknande frågor till texten 

som till bilden är att det ska bli lätt för oss att sammanföra, och i viss mån jämföra, resultaten av 

bild- och textanalys. En tredje anledning till likheten är att vi vill se om bild och text för fram 

samma budskap, om deras respektive budskap förstärker varandra eller om de tillsammans ger nya 

sätt att se på bild respektive text. 

Tillvägagångssätt i analysen 

När analysmaterialet hade utvalts påbörjades vår närläsning av bilderna utifrån de frågor som vi 

ställt i vår analysguide. Alla frågor i analysguiden gick vi igenom, men vi lade extra mycket krut på 

de frågor som avser bildens grundvärderingar och dess samhälleliga funktion. De här frågorna är de 

som är viktigast för oss eftersom det är runt svaren på dessa som vårt resultat kretsar. När vi skriver 

svaren på våra forskningsfrågor har vi återigen bilderna och analysresultaten framför oss för att se 

om vi i analysen har missat något väsentligt i bildens budskap.  

 

Den text som finns i samma avsnitt som bilden är den text som vi ser som kontext till bilden. 

Textanalys av den text som hör till bilden görs direkt efter analysen av bilden. Vi gör textanalysen 

efter bildanalysen eftersom vi inte vill vara alltför påverkade av texten när vi gör bildanalysen. Vi 

går tillväga på så sätt att vi först gör en genomläsning av texten. Därefter gör vi en analys av 

texterna med fokus på vilka grundvärderingar som texterna förmedlar kring manligt och kvinnligt 

samt jämställdhet. Även texterna har vi framför oss när vi sammanställer svaren på våra 

forskningsfrågor. När textanalysen sedan är klar granskar vi hur bilderna och texterna tillsammans 

framställer manligt och kvinnligt samt jämställdhet.  
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Val av forskningsinformation och urvalsförfarande 

Urval av böcker 

För att genomföra vår undersökning har vi valt tre läroböcker i samhällskunskap/OÄ för 

mellanstadiet. De böcker vi har valt att undersöka är: Oä-boken 5a Religionskunskap 

Samhällskunskap Historia Geografi Naturkunskap höstterminen årskurs 5 av Gunnel Linnman m fl 

(1975), Samhällsliv av Ingrid Åsgård (1990) och Samhällskunskap av Anna Lena Stålnacke (2003). 

Anledningen till att vi har valt just dessa böcker är att de är utgivna minst fyra år efter att Lgr 69, 

Lgr 80 respektive Lpo 94 trätt i kraft. Fyra år är enligt Läromedelsförfattarnas förening (1991) den 

tid det tar att producera en ny lärobok. Vi anser därför att läroplanen som boken är utarbetad efter 

borde vara synlig i jämställdhetsavseende eftersom läroboken enligt Selander (2003) är skriven 

utifrån en viss läroplan och dess normer och värderingar bör speglas i den pedagogiska texten.  

 

För att hitta läroböcker som var relevanta för vår undersökning vände vi oss till de stora 

läroboksföretagen Natur och Kultur, Almqvist & Wiksell och Liber. Från Natur och Kultur fick vi 

två läroböcker varav en, som är aktuell, passade för vårt syfte. För att få tag på äldre läroböcker 

vände vi oss till kontaktbibliotekarien för pedagogiska institutionen vid Örebro Universitet, Monica 

Norr, som hjälpte oss att söka i databasen Libris. Carina Bark-Höwing hjälpte oss sedan att göra 

fjärrlån på två äldre läroböcker som vi funnit genom databasen Libris. Boken från 1975 är en Oä-

bok eftersom så kallad periodläsning användes då. I periodläsning blandas de olika 

orienteringsämnena där samhällskunskap ingår (Lgr 69). 

Urval av bilder och texter 

Vi har valt ut två bilder ur varje lärobok, en bild föreställande en man och en bild föreställande en 

kvinna. De bilder som vi har analyserat utvaldes för att de finns i de avsnitt i läroböckerna som 

handlar om arbete och näringsliv. Anledningen till att vi valde bilder ur just dessa avsnitt är att 

framförallt Lgr 69 men även Lgr 80 skriver fram en förändring i riktning mot ökad jämställdhet på 

arbetsmarknaden som en viktig del i jämställdhetsarbetet. Ytterligare en orsak till detta urval är att 

området näringsliv/arbetsliv återfanns i alla tre böckerna i övrigt var det svårt att hitta samstämmiga 

områden i böckerna. Det beror på att Oä-boken (Linnman m fl 1975) behandlar alla 

orienteringsämnena och just samhällskunskap är därför en relativt liten del av boken. För att kunna 

jämföra bilderna ansåg vi att det var bra om de fanns inom samma eller åtminstone liknande område 

inom samhällskunskapen. Enligt Gemzöe (2002) har feminister pekat ut arbetslivet som en social 
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institution som underbygger ”genuskonstruktionernas dualism” (Gemzöe 2002, s 85), detta är också 

en anledning till varför vi väljer att se hur manligt respektive kvinnligt framställs i bilder och text 

som handlar om arbetslivet. I Åsgårds (1990) bok Samhällsliv finns det i avsnittet om arbete ett foto 

av kvinnor och män som arbetar tillsammans i en industriell miljö. Vi valde bort den bilden för vår 

undersökning eftersom den bilden var ett undantag, det fanns bara en sådan bild i en utav böckerna. 

Vi vill att de analyserade bildernas utformning ska ha en hög överensstämmelse för vi lättare ska 

kunna se utvecklingen i de förmedlade budskapen över tid och då var det naturligt att välja separata 

bilder på kvinnor respektive män eftersom det nästa bara förekom sådana bilder. Bilder av män 

respektive kvinnor i arbetslivsavsnitten i de olika böckerna var få. Urvalet begränsades genom att vi 

i vissa fall inte kunde välja andra bilder än de valda i andra fall fanns det runt fem bilder att välja 

mellan. Fem av de sex analyserade bilderna är fotografier och en bild ur Oä-boken 5a (Linnman 

m fl 1975) är en teckning eftersom det i den boken inte fanns några fotografier på kvinnor i 

arbetslivet. Vi anser att fotografier är mer relevanta att analysera än teckningar för att fotografier, 

enligt Anja Hirdman (2000), ofta ses som en sann spegling av verkligheten. 

Forskningsetiska överväganden 

Läroböckerna som vi analyserar är skyddade av upphovsrättslagen vilket betyder att kopiering av 

dem är förbjuden. Vi har därför tagit kontakt med Lisa Östh (Personlig kommunikation, 2006-11-

08) som är förlagsredaktör hos bokförlaget Natur och Kultur (producent av två av de analyserade 

böckerna). Hon meddelade oss att vi får ha med bilderna i vårt arbete om vi också redovisar texten 

runt omkring bilderna. Eftersom en lärobok är utgiven av läroboksförlaget Medium som inte längre 

finns kunde vi inte kontakta dem. Vi löste det problemet genom att kontakta Östh (Personlig 

kommunikation, 2006-11-23) på bokförlaget Natur och Kultur, hon meddelade oss att samma regler 

gäller för alla bokförlag. Denna regel beror på att det är fotografen som äger rättigheterna till bilden 

och denne har medgivit sitt samtycke till att visa bilden i lärobokens sammanhang och därför ska 

bilden visas i sin rätta kontext (av den anledningen finns bilderna i sin kontext i bilagorna 1-3). 

Enligt Vetenskapsrådets codex (2006) ska en forskare alltid tänka på att följa forsknings- och 

dokumentationsseden. Det innebär att forskare inte får göra avsteg från de vetenskapliga kraven 

eller medvetet bryta mot allmänt accepterade normer, som i vårt fall är upphovsrättslagen 

(Veteskapsrådets codex 2006). 

 

Vår forskning handlar inte direkt om människor men vi har ändå anledning att tänka över frågor 

kring forskarens etik. Vi har att använt oss av andra människors bilder och texter och vi måste tänka 



  
  21 

på vad vi gör med detta material så att vi inte på något sätt kränker författaren eller fotografen med 

vår forskning. Det finns en Lag (2003:460) om etikprövning som avser människor och gäller alla 

forskningsområden. Enligt denna lag är det fundamentalt att forskning bara får godkännas om den 

kan utföras med respekt för människovärdet och att mänskliga rättigheter och grundläggande 

friheter alltid skall beaktas (Vetenskapsrådets codex 2006) något som vi tycker att vi har gjort 

eftersom vi inte har gått in på fotografens eller författarens person. Läroböcker är offentligt material 

vilket betyder att vem som helst har rätt att ta del av den information som finns i läroböcker 

(Nationalencyklopedin 2006b). 

 

Enligt Bengt Gustafsson, Göran Hermerén & Bo Petersson (2005) ställs ett krav på all forskning 

som innebär att när forskaren vid analys, tolkning och presentation av sina egna resultat eller vid 

citering av andras verk aldrig förvränger eller förskönar resultaten i syfte att få stöd för sin tes. 

Detta är något som vi är medvetna om och det är därför som våra bilder kommer att vara med i 

arbetet så att läsaren kan se den bild vi analyserat och inte bara få en beskrivning av den. I bilagorna 

1-3 återges bild och text såsom dessa ser ut i de analyserade läroböckerna. En annan viktig aspekt 

som Gustafsson, Hermerén & Petersson (2005) tar upp är att forskaren inte låter sig påverkas till 

tolkningar eller slutsatser, som det inte finns vetenskapliga belägg för, eller till undanhållande av 

sådant som det finns belägg för. Samhället i form av allmänhet och andra forskare ska kunna lita på 

att forskaren har gjort sitt bästa för att få fram hållbara och väsentliga resultat. Man förväntar sig 

också att forskningen och forskaren står fri från yttre påverkan och manipulering, och att forskaren 

inte heller går sina egna privata eller vissa intressenters ärenden, särskilt inte på oredovisade eller 

omedvetna sätt. I dagens forskningsverksamhet ställs krav såväl på kvalitet i arbetet som på 

integritet hos forskaren. Ett reflekterat etiskt förhållningssätt och agerande i forskarens olika roller 

är därmed påkallat (Gustafsson, Hermerén & Petersson 2005). Vi har inte blivit påverkade av de 

förlag som läroböckerna kommer ifrån och vi har inte haft några privata ärenden bakom vår analys 

utan försökt att vara fria från påverkan av egna intressen. 

Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet  

Med validitet menas forskningens giltighet, för vår del menas om våra tolkningar av bildernas och 

texternas logik är hållbar. Det vi måste tänka på när vi gör våra analyser är om vi analyserar det vi 

tror att vi analyserar så att vi inte börjar övertolka bildernas och textens budskap och förvränger det 

till att passa vår föreställning av vad bilderna och texten ska förmedla (Kvale 1997). Steinar Kvale 

(1997) använder sig av sju stadier av validering i sin intervjutablå, några utav dessa steg kan vi 

använda oss av i vår bild- och textanalys. Det första valideringsstadiet handlar om att 
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undersökningens validitet är beroende av hållbarheten i våra teoretiska förutsättningar och att våra 

forskningsfrågor är rationella, vilket vi anser att de är. Det andra stadiet handlar om att validiteten i 

den kunskap som vi förmedlar är beroende av hur vi har planerat arbetet och om vi har använt oss 

av en metod som passar med vårt syfte. Det sjätte stadiet i Kvales (1997) valideringstablå handlar 

om vilken valideringsform som används, hur vi använder oss av validering när vi gör vår analys. 

Det sjunde och sista stadiet berör hur vi återger resultatet så att läsare kan förstå vad vi menar 

(Kvale 1997). Ett giltigt argument i en undersökning är ”hållbart, välgrundat, försvarbart, vägande 

och övertygande” (Kvale 1997, s 215) vilket vi har tänkt på när vi har gjort våra analyser av 

bilderna och texterna för att inte tolka saker som inte kan ses i bilderna och texterna. Vi kan inte 

heller bygga våra resultat på privata associationer eftersom dessa inte kan argumenteras 

vetenskapligt för. 

 

Med reliabilitet menas tillförlitligheten i vårt resultat och enligt Kvale (1997) är ledande frågor hos 

en intervjuare något som ses som låg reliabilitet. De frågor som vi ställer till bilderna och texterna 

är öppna frågor och alltså inte ledande vilket ger hög reliabilitet. För att kunna besvara vårt syfte har 

vi haft ”könsrollsglasögonen” på när vi analyserat våra bilder och texter men vi anser inte att det ger 

låg reliabilitet eftersom våra forskningsfrågor handlar om genus och könsroller. 

 

Att forskningen är generaliserbar innebär att man kan dra allmänna slutsatser utifrån resultatet av 

forskningen (Kvale 1997). Det finns tre former av generaliserbarhet, enligt Kvale (1997), 

naturalistisk, statistisk och analytisk generalisering. Med den naturalistiska generaliseringen menas 

att generaliseringen vilar på forskarens personliga erfarenhet och utvecklas i takt med erfarenheten. 

Den statistiska generaliseringen är konventionell och speciell och bygger på slumpmässigt utvalda 

undersökningspersoner. Med analytisk generalisering görs en noga övervägd bedömning om vad 

resultaten kan ge för anvisning för vad som kan hända i en annan situation och bygger på likheter 

och skillnader mellan de båda situationerna (Kvale 1997). Vi hamnar inom den naturalistiska och 

analytiska generaliseringen. Vi kan inte överföra resultatet av våra analyserade bilder och böcker till 

andra böcker och dess bilder. Vi kan alltså inte generalisera resultatet av vår analys men vi kan få 

en ny förståelse av fenomenet och den kan vara till hjälp när vi möter liknande frågeställningar och 

vi kan utifrån vårt resultat anta att liknande resultat kan ses i liknande studier, men vi kan inte säga 

det säkert. 
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Resultat 
Resultatet av vår undersökning kommer nedan att redovisas. Först ägnas utrymme åt 

forskningsfråga 1, vilka bilder av könsroller/genus förmedlas i de undersökta läroboksbilderna och 

texterna? Till varje bild gör vi först en kort sammanfattning av svaren på frågorna 1-5 i 

bildanalysguiden och vi berättar även kort om vad som står i texten som hör till bilden. Efter 

sammanfattningen går vi i kronologisk ordning in på vad varje bild och text har förmedlat för bilder 

av könsroller/genus till oss. När alla bilder och texter är genomgångna med avseende på fråga 1, går 

vi in på forskningsfråga 2, hur stämmer det förmedlade budskapet överens med vad som står i 

respektive läroplan om jämställdhet? Denna fråga besvaras under rubriken När läroplanen har sagt 

sitt. Sist i resultatdelen kommer vi att besvara forskningsfråga 3, hur har det förmedlade budskapet 

om genus/könsroller förändrats från 1975 till 2003? under rubriken Har förändringens vindar svept 

över Genusland?. 

Bilden av en självständig och teknisk Man anno 1975   
   Bild 1 (Oä-boken 5a Linnman m fl 1975, s 61) 

Sammanfattning av bild- och textanalys, bild 1 

Bild 1 är ett svartvitt fotografi av en man som sitter i ett 

rum med utsikt mot ett mejeri. Framför sig har mannen 

en kontrollpanel med många knappar på. Bildtexten 

talar om för läsaren att mannen genom en enkel 

knapptryckning kan styra maskinerna i mejeriet. På 

bordskivan nedanför kontrollpanelen ligger en penna 

och ett papper. Mannen sitter vänd från betraktaren med 

blicken riktad mot kontrollpanelen och handen lyft mot 

denna som om han vore i färd med att trycka på dess 

knappar (Linnman m fl 1975). 

 

Texten till bilden (1) handlar om näringslivet och var 

maten kommer ifrån och hur den tillverkas. Texten 

berättar även om den tekniska utvecklingen och dess 

betydelse för livsmedelsproduktionen. Texten är 

könsneutral i fråga om ord som hon och han. En man omtalas i texten och det är Gustav de Laval 

som uppfann separatorn. Bildens (1) och textens sändare är Bokförlaget Medium och bokens 

författare, som består av 16 personer varav fyra är kvinnor. Mottagare av bilden (1) och texten är 
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skolelever i årskurs 5 (Linnman m fl 1975).  

Analys av bild 1 

Att mannen är placerad i bildens (1) mitt gör att vi uppfattar honom som central, inte bara i bilden 

utan även i näringslivet eftersom den tillhörande texten handlar om näringslivet. Bild 1 förmedlar 

därmed, enligt oss, en syn på näringslivet som en sfär där män är de viktiga aktörerna. Denna 

förmedlade syn stämmer överens med hur det faktiskt har sett ut, och än idag ser ut, i näringslivet 

där män ofta anställs på positioner som är högre än kvinnors. Kvinnor får oftare än män arbeta med 

rutinmässiga uppgifter på ”golvet” utan möjlighet att avancera. Män anställs i högre utsträckning än 

kvinnor i positioner där möjlighet till avancemang i företaget finns (Connell 2003, Hirdman 2003). 

Mannen på bild 1 förefaller inneha en form av teknologiskt kontrollarbete snarare än ett typiskt 

fabriksarbete. I bildens (1) nedre vänstra hörn syns också en skrivmaskin som kan ses som en 

indikation på att mannen är i en sådan position i företaget att han behöver kommunicera med andra 

aktörer inom näringslivet skriftligen. Skriftlig kommunikation i arbetet är något som vi inte 

förknippar med en industriarbetare av lägsta rang.  

 

Bild 1 kan bidra till att förstärka det som Yvonne Hirdman (2003) ser som den moderna dikotomin 

mellan manligt och kvinnligt där ekonomi, marknad och privat (inom näringslivet) är områden som 

tillhör den manliga sfären. Att vi gör en association till Hirdmans (2003) uppdelning beror på att 

bilden (1) föreställer en man och texten enbart nämner en man. I bild (1) arbetar mannen på ett 

mejeri som förmodligen är ett privatägt företag som producerar mat för marknaden som i sin tur är 

arenan för ekonomin. 

 

En amerikansk studie, gjord 1972, om hur manligt och kvinnligt framställs i läseböcker (s 10-11) 

visar att pojkar i böckerna fostras till självständighet. Det är också en egenskap som ofta syns hos 

män i de undersökta läseböckerna. Studien visar även att läseböckerna ger läsaren en bild av pojkar 

som oberoende (Zackari 1976). Mannen i bild 1 framstår för oss som oberoende av arbetskamrater 

där han ensam sitter och sköter mejeriet med sin kontrollpanel, det verkar inte heller finnas plats för 

andra människor i kontrollrummet. Mannen framstår som självständig eftersom han är i stånd att 

sköta hela mejeriet på egen hand. Självständighet tar Gemzöe (2002) upp som en vanligen 

förekommande egenskap som tillskrivs den typiska mannen. Det finns inga överflödiga saker som 

ligger framme i kontrollrummet som mannen sitter i, det gör att han verkar kontrollerad och 

ordningsam. Just ordet kontroll är återkommande i sammanhanget eftersom mannen sitter i ett 

kontrollrum och med hjälp av en kontrollpanel kontrollerar hela mejeriets maskineri. 



  
  25 

Kontrollerande och ordningsam är egenskaper som ofta förknippas med den stereotype mannen 

(Gemzöe 2002).  

 

Texten till bilden (1) talar om att produktionsteknologin som används i mejeriet på bilden är modern 

(Linnman m fl 1975). Texten om den moderna teknologin tillsammans med bilden (1) på mannen 

som koncentrerat knappar på sin kontrollpanel kan kopplas samman med det som Ulf Mellström 

(2003) skriver om maskulinitet och teknologi, nämligen att det finns en stark symbolisk koppling 

mellan dessa tu. Denna koppling har sina rötter i industrialismen men är stark än i dagens samhälle. 

Mäns upptagenhet och identifikation med teknologi värderas högt i konsumtionssamhället och det 

har bidragit till mäns maktresurser i samhället under en lång tid (Mellström 2003). Bilden (1) av 

mannen i läroboken från 1975 förmedlar med hjälp av texten om kontrollpanelens moderna teknik 

en bild som stämmer överens med denna symboliska koppling mellan män och teknologi. Bilden 

(1) kan också bidra till att, hos elever i skolan, förstärka idén om det starka intresse för tekniska 

saker som män, enligt Mellström (2003), antas ha, och präglas att ha sedan barnsben. Texten vänder 

sig förvisso inte direkt till pojkar i skolan men i och med att det är en man på bilden (1) anser vi att 

texten förknippas med män snarare än med kvinnor.  

 

Anja Hirdman (2000) har i en studie av reklam från åren 1955 och 1987 funnit att män ofta förekom 

ensamma i reklamer för tekniska prylar som klockor och bilar. Hon såg också att reklamtexten ofta 

vädjar till den manliga logiken genom att tala om praktiska och funktionella aspekter av prylen. Det 

kan jämföras med bild 1 i så måtto att den bilden visar en man, vilket gör att texten förknippas med 

män därtill befinner sig mannen i bilden i ett tekniskt sammanhang och texten till bilden talar om 

funktionen och nyttan med den nya produktionstekniken. På tal om teknik så tar Hirdman (2003) 

upp Lena Sommestads avhandling i vilken hon visar hur det tidigare så kvinnliga yrket, mejerska, 

maskuliniserades genom mekanisering av processerna. Genom teknikens under blev det tillåtet för 

män att överta ett kvinnoyrke. Enligt Hirdman (2003) menar Sommestad också att en liknande 

feminisering av mansyrken inte måste ske för att kvinnor ska kunna göra mansgöromål utan att det 

blir ”fel”. Kvinnan får istället anpassa sig till situationen. Här blir dikotomin aktiv/passiv synlig, 

mannen är aktiv och anpassar arbetet efter sig själv, kvinnan är passiv, hon anpassar sig efter arbetet 

(Hirdman 2003).  

 

Att det är en man som lyfts fram i texten som någon som har gjort något positivt för 

mejeribranschen (Gustav de Laval) blir en förstärkning av genusordningen, eftersom det främst är 

män som lyfts fram genom historien (Hirdman 2003). Vi kan se vissa likheter i vår analys och 
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Klebes (2006) analys av historieläroböcker (s 12) där hon konstaterar att kvinnor är underordnade 

män i historien eftersom de inte omnämns i texten. I vår analys kan samma ignorering av kvinnor 

synas i Oä-boken 5a (Linnman m fl 1975) dels genom att den ende person som verkligen lyfts fram 

som välgörare för landet i texten är en man och dels genom att kvinnor finns representerade på så få 

bilder i boken (23 bilder av 72 är på kvinnor, s 10). Denna undanskuffning av kvinnor i läroböcker 

gör att elever, genom läroböcker och undervisning, lär sig att kvinnan är underordnad mannen, att 

kvinnan har ett lägre värde än mannen. Följden av detta blir att många kvinnor accepterar tanken på 

att de är underlägsna männen (Gemzöe 2002). 
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En bild av Kvinnan som moder anno 1975 
  Bild 2 (Oä-boken 5a Linnman m fl 1975, s 65) 

Sammanfattning av bild- och textanalys, bild 2 

Bild 2 är en enkel teckning i gråskala, föreställande fyra 

barn som leker i en sandlåda utanför ett höghus. I 

fönstren på höghuset syns fem mammor som slänger ut 

bullar till barnen. I texten som finns i bilden (2) 

beskriver en kvinna som heter Ulla Eriksson (se texten i 

bild 2) hur varje mamma slänger ut en bulle från fönstret 

när en unge skriker eftersom det kan vara hennes unge 

och att man slipper den situationen i småhus. Texten till 

bilden (2) i övrigt handlar om fördelar och nackdelar 

med olika typer av boende. Texten är könsneutral och 

har inga ord som han eller hon utan istället används du 

som tilltal till läsaren. I sista meningen på samma sida 

som bilden (2) talar texten dock om att man bör vända 

sig till yrkesmän för att kunna dra WC-ledningar i huset. 

Bildens (2) och textens sändare är samma som för bild 1, 

Bokförlaget Medium och de 16 författarna. Mottagare är 

precis som för bild 1 elever i årskurs 5 (Linnman m fl 

1975). 

Analys av bild 2 

Bild 2 visar kvinnan som moder. Det är, enligt Hirdman (2003), naturligt eftersom det bara är 

kvinnan som kan föda barn. Barnafödandet är det naturliga som berättigar kvinnors underordning 

genom de biologiska skillnaderna. Eftersom det är kvinnan som föder fram barnen anses hennes och 

barnens förbindelse av naturen starkare än mannens förbindelse med barnet och kvinnans plats 

anses därmed vara i hemmet med barnen (Hirdman 2003). Bild 2 visar att kvinnan är hemma och tar 

hand om barnen. Kvinnan i bild 2 har ständigt en bulle att kasta ut till sitt barn som den födomaskin 

kvinnan enligt Hirdman (2003) ses som. Kvinnorna på bild 2 är stereotypt framställda eftersom de 

är känsliga för barnens skrik. De är irrationella och ologiska eftersom de kastar ut bullar utan att 

veta vilket barn det är som skriker och var bullen kommer att hamna. Känslig, irrationell och 

ologisk är adjektiv som är typiska för att beskriva kvinnans väsen (Gemzöe 2002). Kvinnorna på 

bild 2 ses i relation till andra, de är beroende av andra som kvinnor, enligt Gemzöe (2002), ofta är. 



  
  28 

Mannen på bild 1 framstår däremot inte som beroende varken av kollegor eller av andra människor. 

Barnen på bild 2 verkar, enligt oss, vara beroende av kvinnan och kvinnan kan uppfattas som 

beroende av mannens försörjning. Mannen har i sin tur en sorts dubbel självständighet, han är 

oberoende av andra i sitt arbete och han är oberoende i förhållande till familjen på grund av att 

barnen inte anses vara lika beroende av pappan som av mamman.  

 

Eftersom barnen är ute och leker i sandlådan sluter vi oss till att det är dag på bilden (2) och 

mödrarna är trots det hemma, inga pappor syns i bilden. Bild 2 kan förstärka synen på kvinnan som 

hemmafrun som ser till att mannen får mat på bordet när han kommer hem från sitt betungande 

arbete. Även om kvinnan själv har ett arbete sköter hon hem och barn och ser till andras behov före 

sina egna. Studien om manligt och kvinnligt i amerikanska läseböcker (s 10-11) som vi nämnde i 

analysen av bild 1, ser även den en bild av modern som den perfekta tjänarinna som blir nöjd och 

känner lycka när hon får passa upp på andra (Zackari 1976). Enligt Björk (1996) framställs kvinnor 

som altruistiska och självutplånande vilket vi kan koppla till bild 2, där kvinnan verkar vara den 

som lever för att tillfredsställa barnen genom att ge dem bullar och hon tillfredsställer sin man 

genom att hålla hemmet i topptrim för att han ska få sin vila när han kommer hem från sitt arbete. 

Den här bilden av kvinnan som hemmafru (eller deltidsarbetande) förstärker den syn som finns på 

kvinnors arbete och erfarenheter som mindre värda än mäns erfarenheter och arbete. I skolan 

förmedlas också en bild av kvinnors insatser i samhället, kulturellt och historiskt, som ger dem en 

ringa betydelse (Gemzöe 2002). 

 

Texten i bilden (2) är skriven av en kvinna och den handlar om mammor, det gör att vi förknippar 

den övriga texten med kvinnor. Textens andemening blir då att kvinnors ansvar främst ligger kring 

hemmet och praktiska saker som har med familjen och dess trivsel att göra och att hennes 

förvärvsarbete kommer i andra hand. Bild 2 visar kvinnan som hushållerska i familjen och texten 

talar om moderna hushållsapparater som underlättar arbetet i hemmet, gör det mindre tidskrävande 

och öppnar möjligheter för kvinnan att kunna både förvärvsarbeta och sköta om hemmet. 1970-talet 

var det årtionde då förändringen i förvärvsarbete bland kvinnor var som tydligast. En ungefär lika 

stor andel av kvinnorna som av männen i Sverige förvärvsarbetade men kvinnorna arbetade i 

mycket större utsträckning deltid för att kunna sköta hem och familj (Östberg 2004, SCB 2006c). 

Därför kanske bild 2, trots att kvinnan är i hemmet, förmedlade en bild av kvinnan som kapabel att 

sköta både jobb och hem till eleverna i årskurs 5 år 1975.  

 

Texten använder sig av ordet du när den talar till läsaren förutom på den sista raden där texten 
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beskriver att man bör vända sig till yrkesmän om ledningarna går sönder i huset. Ordet man får för 

oss innebörden kvinnor och texten säger att det är kvinnor som behöver hjälp av män om praktiska 

saker som en ledning går sönder i huset. Denna bild av kvinnor som i behov av manlig hjälp vid 

rördragning sammanfaller med statistiken över hur många som 1970 arbetade mer rörarbeten, då det 

var 24 000 män och inga kvinnor (SCB 1977b).  

 

Som vi tidigare tagit upp under rubriken Jämställdhetshistorik (s 6) tonade kvinnan ned sin 

kvinnlighet, den sågs som en svag egenskap. För att kvinnan skulle verka stark och kunna finnas i 

samhället på liknande villkor som mannen behövde hon vara lik honom (Björk 1996). På bild 2 

syns inte mycket av kvinnorna i fönstren men det vi ser av dem är inte en ”kvinnlig” kvinna. 

Kvinnorna är inte realistiskt tecknade med bröst och andra kvinnliga attribut utan liknar mannen i 

form och utförande. Det som anses typiskt kvinnligt och därmed en svaghet för kvinnan finns inte 

med i bilden. Kanske är det till viss del en följd av den tidens könsskillnadsutjämningsanda. 

 

Sammanfattning av analys, bild 1 och 2 

Att bild 1 visar mannen i en yrkesarbetande situation medan bild 2 visar kvinnorna i hemmiljö ger 

intrycket av att kvinnan inte hör hemma i näringslivet utan i hemmet. Tanken om att kvinnor och 

män hör hemma inom olika områden får näring i bilderna 1 och 2. Eftersom mannen på bild 1 

arbetar medan kvinnan på bild 2 är hemma förmedlas också bilden av kvinnan som beroende av 

mannens som försorg om henne och barnen. Bilden av mannen som försörjare och kvinnan som 

hemmafru är något som Karin Becker, Jan Ekecrantz & Tom Olsson (2000) har sett vara vanliga 

stereotyper i journalistiska sammanhang runt år 1955. De såg också att den kvinnliga hjältinnan år 

1955 ofta var en deltidsarbetande hemmafru, något som Hirdman (2003) och Kjell Östberg (2004) 

menar förknippades med den ”vanliga” kvinnan på 1970-talet då kvinnan skulle förvärvsarbeta för 

att motsvara samhällets förväntningar och sköta hemmet för att motsvara sin makes förväntningar. 

Även bilden av kärnfamiljen som på 1970-talet såg modern som den primära vårdnadshavaren och 

fadern som den sekundäre vårdnadshavaren förmedlas genom bild 1 och 2 (Johansson 2000). 

Studien om manligt och kvinnligt i amerikanska läseböcker (s 10-11) visar att männen arbetar 

utanför hemmen och kvinnan arbetar i hemmet (Zackari 1976) vilket vi även har sett i vår analys av 

bilderna från läroboken Oä-boken 5a (Linnman m fl 1975). 

 

Enligt Hirdman (2003) fanns det under 1960- och 1970-talen en politisk idealbild av kvinnor som 

verksamma i samma sfärer som männen på lika villkor. Kvinnor avbildades på mansarbetsplatser i 

propagandasyfte, samtidigt som det på arbetsplatserna fanns ett stort motstånd mot att kvinnor 
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skulle arbeta inom mansyrken (Hirdman 2003). I och med att det fanns en politisk idealbild av 

jämställdhet på 1960- och 1970-talen borde bilderna 1 och 2 vara bilder där män och kvinnor har 

brutit könsbarriärerna, men utifrån de bilder som vi har analyserat och även de bilder som vi inte 

har analyserat i den boken (det fanns inga bilder av kvinnor i yrkessituationer) gör den inte det. 

Läroboken går snarare jämställdhetsmotståndarnas väg och visar kvinnor och män i traditionellt 

manliga och kvinnliga sysselsättningar. 
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Den naturliga Kvinnan och den kulturelle Mannen på 1990-talet 

Bild 3 (Samhällsliv Åsgård 1990, s 35) 

Sammanfattning av bild- och textanalys, bild 3 

Bild 3 är ett svartvitt fotografi av en man som, iklädd skjorta och slips, sitter vänd mot betraktaren i 

ett kontorslandskap och talar i telefon. Mannen har handen för pannan och ser besvärad ut. På 

bordet står det en massa telefoner och apparater med många knappar på. Längre bort i bilden (3) 

står en man med ryggen mot betraktaren. Texten är inte könsneutral utan innehåller ord som han 

och kvinnorna. Texten relaterar till Jörgen, som mannen på bilden (3) heter, och den beskriver hans 

väg genom utbildningar mot drömjobbet. Bildens (3) och textens sändare är Bokförlaget Natur och 

Kultur och författaren Åsgård (1990). Mottagare är elever i årskurs 4-6 (Åsgård 1990).  

Analys av bild 3 

Bild 3 visar, liksom bild 1, mannen på en arbetsplats där modern teknik används. Utifrån bild 3 

framstår det moderna, civiliserade kontorsarbetet med mycket teknisk utrustning som ett manligt 

arbetsområde eftersom det bara förefaller vara män på bilden. Det finns förvisso några huvuden 

långt in i bilden (3) som skulle kunna vara kvinnohuvuden lika väl som manshuvuden men då 

texten berättar om hur Jörgen och hans kollegor kan lätta på slipsar och ta av sig kavajer på jobbet 

förs tankarna kring bilden till män. Mannens ansiktsuttryck och gest, handen för pannan, ger ett 

intryck av att det är ett arbete som kräver intellekt och tankeverksamhet på hög nivå och intellekt är 

en traditionellt manlig egenskap enligt Gemzöe (2002).  

 

Texten beskriver mannens väg till drömyrket via gymnasium och universitet. Eftersom texten till 

bilden (3) talar om Jörgen blir effekten att texten förefaller vara riktad till pojkar snarare än till 
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flickor. Om vi jämför med bild 4 (ur samma bok) i vår analys är det ganska skilda bilder av vilken 

typ av arbete som pojkar och flickor ska sträva efter som förmedlas. Den typ av arbete som bild 3 

förmedlar att pojkar bör eftersträva är det som Judy Wajcman (i Mellström 2003) kallar för den 

tekniska specialisten, vilket exempelvis är datatekniker eller ingenjörer. Alternativt uppmanas 

pojkar i skolan genom bild 3 att kämpa för att få ett arbete inom det privata näringslivet. Det här 

kan kopplas till det som Hirdman (2003) ser som den moderna uppdelningen av män och kvinnor i 

olika sfärer där män i hög utsträckning finns inom privata företag, ekonomi- och marknadsområden. 

Den uppdelningen syns också inom politiken enligt SCB (2006a), där män finns i de politiska 

områden som kontrollerar landets ekonomi.  

 

Kvinnor saknas helt på bild 3 men omtalas i texten där det står att Jörgen och arbetskamraterna kan 

lossa på slipsarna och att kvinnorna kan ha håret utsläppt eftersom risken för att de ska fastna i 

telefax, telefon, telefonsvarare, skrivmaskiner och tangentbord är liten. Vi tycker att texten 

förmedlar en syn på kvinnan som något annat än arbetskamrat till mannen, hon har en annan 

yrkesposition på kontoret. Förmodligen är kvinnorna som omtalas sekreterare eftersom de ska 

handskas med skrivmaskiner, telefoner och tangentbord. Om kvinnorna på arbetsplatsen är 

sekreterare åt männen som arbetar där innebär det att de är underordnade männen vilket är en vanlig 

hierarkisk modell inom arbetslivet (Hirdman 2003, Connell 2003). Kvinnan kan utifrån texten 

uppfattas som en väldigt klumpig individ som kan fastna med håret i telefonen, telefax, 

telefonsvarare och dylikt. Mannen kan lossa på slipsen utan risk för att fastna med den i telefaxer, 

skrivmaskiner och dylikt. 

 

Det sätt som texten talar om män och kvinnor kan jämföras med Hirdmans (2003) teori om att män 

och kvinnor ses som helt olika mannen är A och kvinnan är B, därför är det okej att de inte gör 

samma saker och att de har olika ställningar i samhället. Män och kvinnor är av naturen olika och 

passar därför för olika arbetsuppgifter (Hirdman 2003). Kvinnor och män vistas inom olika sfärer 

och de har inte samma arbetsuppgifter på kontorsarbetsplatsen på bild 3. Isärhållandet av manligt 

och kvinnligt på bilden (3) kan också föras till dikotomin om män som kultur och kvinnor som 

natur. Männen omtalas som arbetskamrater vilket är ett kulturbetingat ord. Kvinnorna omtalas som 

just kvinnor vilket är ett ord som för tankarna till det naturliga könet. Att, som kvinnorna uppmanas 

att göra i texten, släppa ut sitt hår är en handling som har med kropp och därmed också med natur 

att göra. Kvinnorna på kontoret i bild 3 uppmanas även att bry sig om sitt yttre för att behaga 

mannen med hjälp av sina av naturen givna medel. Att ta av sig kavajen och lossa på slipsen som 

männen kan göra är däremot en handling som är kulturellt betingad (Gemzöe 2002, Hirdman 2003). 



  
  33 

En bakåtsträvande bild av Kvinnans roll i arbetslivet på 1990-talet 

Bild 4 (Samhällsliv Åsgård 1990, s 34) 

Sammanfattning av bild- och textanalys, bild 4 

Bild 4 är ett svartvitt fotografi från åren runt 1890-talet. I bild 4 ser vi kvinnor som sitter och arbetar 

vid symaskiner. Det finns en förman som övervakar kvinnornas arbete. Kvinnorna sitter på 

pinnstolar i långa rader och ser ut att ha en väldigt obekväm arbetsmiljö. Bredvid varje kvinna står 

en korg på golvet. Kvinnornas kläder är av gammaldags snitt och de har håret uppsatt i en knut på 

huvudet. Texten är inte könsneutral eftersom det används ord som hon och texten handlar också om 

en flicka som heter Greta och arbetar på syfabriken. Texten talar om för eleverna att kvinnor är 

nöjda bara de får ett jobb vilket det än är. Bildens och textens sändare är Bokförlaget Natur och 

Kultur och bokens författare Åsgård (1990). Mottagare är elever i årskurs 4-6 (Åsgård 1990).  

Analys av bild 4 

I kvinnan på bild 4 kan vi se egenskaper som enligt Björk (1996) ofta används för att beskriva 

kvinnan, dessa ord är bland andra vegetativ, altruistisk, och osjälvständig. Kvinnan visas i bild 4 

som viljemässigt passiv eftersom arbetet helt och hållet sker på andras villkor. Hon har under 

arbetstiden ingen egen vilja utan följer de arbetsregler som finns, kvinnan förefaller därför vara 

osjälvständig och oförmögen att fatta egna beslut. De viktiga besluten överlämnas åt förmannen. 

Kvinnan kan även ses som altruistisk där hon sitter och syr och gör som förmannen säger utan att 

tillfredsställa sina egna behov annat än på given signal.  
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Arbetsmarknaden är enligt Gemzöe (2002) mycket könssegregerad med kvinnor i de lågavlönade 

vård- och omsorgsyrken i den offentliga sektorn och inom lågavlönade yrken inom handel och 

industri. Kvinnor har generellt sett lägre lön än män och därtill sämre arbetsvillkor. Kvinnor arbetar 

mer på obekväm tid och det är framförallt småbarnsmammor som jobbar mycket på helger, kvällar 

och nätter. I näringslivets toppskikt det vill säga i storföretagens styrelser finns det få kvinnor och 

det tillsammans med den övervägande andel män i finanspolitiken och den högre andelen kvinnor 

inom lågavlönade yrken och deltidsarbete innebär att kvinnor har en liten del i den ekonomiska 

makten, både politiskt och privat (Gemzöe 2002, SCB 2006a, SCB 2006c). Vår analys av bild 4 

stärker kvinnans underordnade roll på arbetsmarknaden genom att texten talar om Greta, det gör att 

texten verkar tala mer till flickor än till pojkar. Texten säger att kvinnan ska vara glad vilket jobb 

hon än får och ingenting i texten uppmanar flickor till vidareutbildning (jämför analys bild 3).  

 

Att använda en gammal bild i ett sammanhang som ska tilltala elever i grundskolans år 4-6 är nog 

bra i ett historiskt syfte, men bild 4 och texten i boken Samhällsliv (Åsgård 1990), syftar till att 

inspirera barn för ett framtida liv som samhällsmedborgare och därför anser vi att bildvalet är något 

märkligt. Det är som att bild 4 vill uppmana flickor att vara traditionella kvinnor i sitt framtida 

yrkesliv. Genom bilden (4) och texten planteras också en idé om att flickors plats i arbetslivet inte 

är på de platser som pojkar eftersträvar, utan flickor ska vara nöjda trots sina missnöjen, och kanske 

även känna ett ”slött ointresse” (Hirdman 2003, s 92) för sitt arbete. Klara paralleller kan dras från 

den analyserade bilden (4) och texten till det som Hirdman (2003) skriver om kvinnans 

underordning. Kvinnan hör genom underordningen hemma långt ner i samhället och den låga 

positionen upprätthålls genom lyhördhet och rädsla för överordnade, som den övervakande 

förmannen på bild 4. Bilden (4) av kvinnan i arbetslivet i jämförelse med vad som på motstående 

sida förmedlas om män och deras arbetsliv (bild 3) hjälper till att upprätthålla den naturliga 

genusordningen med kvinnor och män som naturligt åtskilda och oförenligt olika, såsom 

livmoderfeministerna på 1980- och 1990-talen ansåg att det borde vara (Gemzöe 2002, Björk 1996). 

 

Livmodersfeminism är en feministisk riktning som växte fram under 1980- och 1990-talen 

(Björk 1996). Livmoderfeminism bygger på att skillnaderna mellan könen är naturliga och istället 

för att utjämna könsskillnader vill denna riktning att det typiskt kvinnliga ska värderas högre. Det 

som ska förändras är inte vad kvinnor och män gör utan värderingen av det som är typiskt kvinnligt 

och manligt (Björk 1996). Vi anser att den synen borde vara synlig i läroböcker från denna tid men 

istället ser vi en delvis annan bild av könsrollerna. Det kvinnliga värderas inte högt utan kvinnans 
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yrkesroll är att ta vilket arbete som helst och vara nöjd med det trots dåliga arbetsförhållanden och 

dålig lön. Samtidigt finns det drag av livmoderfeminism eftersom bild 4 inte uppmanar flickorna att 

vilja utmana den rådande genusordningen utan istället uppmanas flickorna att vara traditionellt och 

historiskt kvinnliga. 

 

Sammanfattning av analys, bild 3 och 4 

Bilderna 3 och 4 anser vi förstärker tanken om att män och kvinnor är oförenligt olika såsom 

Hirdman (2003) beskriver dem i termer av A respektive B. Det går också hand i hand med hur 

arbetslivet är och har varit uppdelat i olika kvinnoyrken inom vård och omsorg, och mansyrken 

inom industri och finans (SCB 2006a, Gemzöe 2002). Davidsson (2006) kommer i sin analys av 

manligt och kvinnligt i svenska bilderböcker (s 12-13) fram till att könsrollerna i böckerna från 

1980talet är stereotypa. Vi kopplar det till vår analys om manligt och kvinnlig i bilderna 3 och 4, 

som finns i läroboken Samhällsliv (Åsgård 1990) eftersom dessa bilder (3 och 4) är stereotypa. 

Kvinnor finns i den lågavlönade textilindustrin och män finns i ett högavlönat, modernt, 

teknikbaserat yrke.  

 

På 1980-talet blev det ”tillåtet” att vara kvinna igen och detta visade kvinnorna genom att ha 

djupare urringningar än förr och verkligen visa upp sin kvinnlighet (s 6) (Björk 1996). Bild 3 

förmedlar en syn på kvinnan som den vackra kvinnan som släpper ut håret och visar sin kvinnlighet 

till skillnad från bild 4 som visar en gammal bild på kvinnan som har håret i knut och kläder med 

gammalt snitt som inte framhäver den kvinnliga kroppen utan döljer den med ett stort förkläde över 

en långklänning. Samtidigt är långklänning en av de mest kvinnlighetsmarkerande klädesdräkter vi 

kan tänka oss i dagens samhälle, så med tanke på det förmedlas genom bild 4 en bild av den 

”nytillåtna” kvinnan i 1980-talsanda.  

 

Agneta Bronäs (2000a, 2000b) studie av bilder av demokrati i samhällskunskapsläroböcker (s 12) 

visar att jämställdheten togs för given under 1990-talet och hon såg ingen diskussion kring 

jämställdhet i de böcker som hon analyserade. Hon såg även att bilderna ofta motsäger 

jämställdhetstanken. Detta kan även vi se i vår analys av bilderna 3 och 4 där jämställdhet inte 

förmedlas utan där en syn på mannen som överordnad kvinnan förmedlas, inte heller 

problematiseras eller diskuteras olika yrkesval i texten eller i frågorna som hör till texten. 
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2000-talets nya mansideal 

Bild 5 (Samhällsliv Stålnacke 2003, s 83) 

Sammanfattning bild- och textanalys, bild 5 

Bild 5 är ett färgfotografi av en svartklädd man med axellångt hår. Mannen arbetar som frisör. 

Frisören på bilden (5) klipper en manlig kund. På väggarna hänger tre tavlor, den ena föreställande 

Jimi Hendrix och den andra föreställande en mansarm som håller i en cigarett, den tredje tavlan 

speglas i den vänstra spegeln på bilden och förefaller vara en bild av en cowgirl. På bänken framför 

kunden finns en reklamskylt för rakhyvlar. På bänken finns också saker som en frisör kan behöva 

till exempel hårprodukter. Texten är könsneutral och återger fakta om olika arbetsområden som 

privatföretag och offentlig anställning. Texten talar om att en frisör som äger en frisersalong kan 

räknas som ett företag och att en frisör är en tjänsteproducent. Bildens (5) och textens sändare är 

Bokförlaget Natur och Kultur och författaren till boken Stålnacke (2003). Mottagare är elever i 

grundskolans år 4-6 (Stålnacke 2003).  

Analys av bild 5 

Frisörsyrket har betoning på service och konstnärligt skapande, det gör att uppdelningen i manliga 

och kvinnliga sysslor inom yrket inte blir lika tydlig. Det har därtill inte funnits något tal om 

manliga frisörer inom jämställdhetspolitiken och även det kan ha bidragit till att 

könsöverskridanden mellan manliga och kvinnliga sysslor har blivit enklare i frisörsyrket (Nordberg 



  
  37 

2003). Anledningen till att tal om behov av manliga frisörer inom jämställdhetspolitiken spelar roll 

för könsöverskridande är att kvinnligt och manligt extremiseras genom att kvinnor och män ses som 

två skilda grupper med olika intressen. Om det uttalat sägs att det finns ett behov av män eller 

kvinnor i ett visst yrke kan det leda till att skillnaderna mellan män och kvinnor framstår som 

oöverstigliga, eller förstoras upp för att förhindra en maskulinisering eller feminisering av yrket 

(Hirdman 2003). Vi har tidigare tagit upp (s 6) att Sverige idag har formell jämställdhet och att 

jämställdhetslagen bidragit till att alla yrken är öppna för båda könen (Nationalencyklopedin 

2006a). Detta, tillsammans med läroplanens jämställdhetssträvan, kan vara en anledning till att 

bild 5 visar en man i ett så kallat kvinnoyrke som frisör har ansetts vara (Nordberg 2003). Barberare 

har varit ett manligt yrke med manliga kunder men skillnaden mellan en barberare och frisör är att 

barberare förknippas ofta med en tid då arbetsuppgifterna ofta även inkluderade rakning och 

skäggvård. Under 1900-talet gjorde utvecklingen av rakblad och rakapparater att efterfrågan på 

dessa barberartjänster minskade (Nationalencyklopedin 2006b). I bild 5 finns det spår av 

barberartiden eftersom det finns reklam för rakblad och rakhyvlar på bänken under speglarna, det 

ger salongen en förnimmelse av en traditionell, maskulin barberarsalong. 

 

Davidsson (2006) tar i sin studie av bilderböcker (s 12-13) upp att kvinnor tar större plats i 

samhället numera till skillnad från på 1980-talet och att kvinnor har möjlighet att finnas på platser 

som förr var vikta åt män. Detta verkar även gälla för mannen i bild 5, det är okej för mannen att 

visa sig i ett kvinnoyrke utan att för den sakens skull bli betraktad som en svag man, dock måste 

vissa kriterier uppfyllas för att det ska vara möjligt. Män som gör kvinnojobb, som den manlige 

frisören gör när han serverar kaffe och fluffar till kundernas frisyrer (Nordberg 2003), bör enligt 

Hirdman (2003) utföra dessa sysslor under vissa former så att det märks att det hela sker av fri vilja. 

Frisörsyrket, som bilden (5) förmedlar det, har en manlig framtoning eftersom frisören på bilden har 

specialiserat sig på män (Johansson 2000). Att mannen har specialiserat sig på att frisera män 

innebär också att frisörsrollen har maskuliniserats och därmed har det blivit mer tillåtet för mannen 

att arbeta som frisör (Hirdman 2003). Män i kvinnoyrken kopplas ofta ihop med stereotypen om 

den homosexuella mannen, den ”feminina fjollan”, och det leder till att vissa män i kvinnoyrken 

tycker att det är viktigt att visa att de är heterosexuella (Nordberg 2003). Mannen i bild 5 kan inte, 

enligt oss, ses som en ”typisk” homosexuell man men han kan förknippas med ett nytt mansideal 

som bygger på kommunikation, relationer och känslor, istället för som tidigare makt och disciplin 

(Johansson 2000). Även det faktum att frisören producerar tjänster som är speciellt anpassade till 

män, anser vi gör att han inte framstår som en ”fjolla”. 
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Feminister kämpar för att kvinnans roll ska bli mer maktbetonad men med det menas inte att 

mannen ska överta kvinnans gamla roll som bräcklig och desperat (Björk 1996). Mannen på bild 5 

förmedlar, enligt oss, inte en bild av bräcklighet och desperation utan han ser ut att vara säker i sin 

yrkesroll, trots att det är ett kvinnoyrke. Bild 5 visar en man som är mån om sitt utseende men som 

även är stark nog att sköta ett eget företag och att vara man i ett kvinnoyrke. Mannen kännetecknas 

inte i lika stor utsträckning idag av styrka och ordningsamhet utan ses mer som en rationell och 

extremt självupptagen människa som är van att utöva makt över andra, speciellt över kvinnor 

(Johansson 2000). Denna syn på mannen överensstämmer med vår analys av männen på bilden (5) 

till viss del. Kunden ser vi som en man som månar om sitt utseende och gör sig fin hos frisören. 

Frisören ser vi som en rationell man som äger en frisörsalong. Maktutövande kan vi dock inte se i 

bilden (5) eftersom frisören verkar vara ensam arbetande i sin salong. 
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Lön efter kön, idealet på 2000-talet?  

Bild 6 (Samhällskunskap Stålnacke 2003, s 89) 

Sammanfattning av bild- och textanalys, bild 6 

Bild 6 är ett färgfotografi av två kvinnor. Kvinnorna står utanför leksaksaffären Toys ”Я” Us, vilket 

gör att de verkar arbeta i affären. Den ena kvinnan är klädd i röd keps och en röd t-tröja, hon pratar i 

mobiltelefon. Den andra kvinnan står bakom ett fikabord och äter en kaka och dricker ur en mugg. 

Kvinnan som fikar har på sig en gul väst som det står strejkvakt på, en röd keps och svarta 

solglasögon. Texten som hör till bilden är könsneutral och handlar om arbetsregler och 

fackföreningarnas uppgift. Bildens (6) och textens sändare är i det här fallet Bokförlaget Natur och 

Kultur och författaren Stålnacke (2003). Mottagare är elever i grundskolans år 4-6 (Stålnacke 

2003). 

Analys av bild 6 

Kvinnan som strejkvakt förmedlar en bild av kvinnan som den ordningsamma, vilket ses som en 

manlig egenskap enligt Gemzöe (2002). Kvinnan är dock inte en aggressiv vakt och kan inte 

förknippas med urtypen för en vakt, som för oss är en maskulin, muskulös, maktutövande man. 

Kvinnan som strejkvakt ser till att regler följs, vilket vi istället associerar med kvinnans 

traditionella, moderliga uppgift.  
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De två kvinnorna i bild 6 verkar arbeta i en Toys ”Я” us affär vilket vi ser som ett lågavlönat, 

lågstatusarbete. Detta hävdar även Gemzöe (2002) och statistik från SCB (2006c) visar att kvinnor 

har sämre arbetsvillkor än män (se s 7). Bild 6 visar hur samhället idag ser ut, med kvinnor 

fortfarande i deltidsarbete och därmed i beroendeställning gentemot männen (Hirdman 2003). Så 

som kvinnan visas i bild 6 upprätthålls synen på samhället som styrt av män, med kvinnor som 

underordnade i arbetsliv och politik. Kvinnor måste i samhället, som det framställs i bild 6, kämpa 

för att nå bra och rättvisa arbetsförhållanden. I bildens (6) kontext finns också en bild av ett 

demonstrationståg med röda fanor och banderoller. Den röda färgen återfinns också på kvinnornas 

kepsar och den för tankarna till vänsterpolitik som länge har förknippats med just kvinnofrågor och 

som även förknippas med kamp för dem som har det sämst ställt i samhället (Hirdman 2003). 

 

Bild 6 visar kvinnor och inte män och texten nämner varken män eller kvinnor, det formar en 

konnotation av mannen i maktposition och kvinnan som underlägsen och i behov av att strejka 

eftersom hennes lön och arbetsförhållanden är dåliga (Hirdman 2003). Den position som kvinnor 

har i samhället ses som en konsekvens av att kvinnor tidigare har uteslutits från politiska och lagliga 

rättigheter och inte heller har fått delta i arbetslivet på samma villkor som män. Det främsta medlet 

för att förändra denna könsmaktordning är uppfostran, utbildning och attitydpåverkan (Gemzöe 

2002). I realiteten har dessa tankar inte fått full genomslagskraft ännu anser Gemzöe (2002) 

eftersom det fortfarande är nödvändigt att argumentera för att en kvinna ska tillsättas på en hög post 

i näringslivet eller i politiska sammanhang. Den andra vågens kamp för jämställdhet har pågått i 

snart 40 år men kvinnans intressen och villkor är fortfarande underordnade männens (Björk 1996). 

Detta visas genom att framställa kvinnan (bild 6) som den som är i behov av att strejka. Att strejken 

i bild 6 framställs som en social tillställning med fika gör att strejken inte framstår som den 

allvarliga situation den egentligen är. Ett försök har gjorts med tanke på jämställdheten i läroboken 

Samhällskunskap (Stålnacke 2003) men bild 6 förmedlar ändå att det är kvinnan som är missnöjd 

med sitt arbete och som är i behov av en strejk för att få sin vilja igenom. Det finns inga män på 

bild 6 och det ger ett intryck av att män i allmänhet är nöjda med sina jobb och att de har högre 

positioner i arbetet än kvinnan eftersom, ju högre upp i arbetslivets hierarkier man kommer desto 

färre kvinnor finner man (Johansson 2000). 

 

Sammanfattning av analys, bild 5 och 6 

Mannen på bild 5 är i en yrkesroll med ett stort mått av självbestämmande över arbetet eftersom han 

är egenföretagare. Kvinnan på bild 6 visas i en missnöjessituation i arbetslivet, hon är i sin 

arbetssituation beroende av människor på en högre nivå i organisationen till skillnad från mannen 
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på bild 5. Kvinnan i bild 6 är missnöjd med sitt lågavlönade arbete på Toys ”Я” us. Kvinnors 

genomsnittliga timlön är cirka 80 procent av mäns lön (icke standardvägd statistik) (SCB 2006b). 

De förmedlade budskapen i bilderna (5 och 6) förstärker den rådande synen på manligt och 

kvinnligt i arbetslivet. 

 

På 1990-talet blev samhället ännu mer utseendefixerat och jämställdhetsdebatten fortsatte att handla 

om lika rättigheter trots biologiska könsskillnader liksom den hade gjort på 1980-talet (s 6) 

(Björk 1996). Kvinnorna på bilden (6) har inte ansträngt sig för att se så kvinnliga och vackra ut 

som möjligt utan de har bekväma och praktiska kläder på sig. T-shirt och shorts kan ses som 

unisexkläder. Frisören på bild 5 verkar däremot ha ansträngt sig för att förmedla manlighet genom 

sina kläder, han är klädd helt i svart och har manliga boots och ett hår som ser manligt ovårdat ut 

trots den lite feminina längden på det. Kanske har det att göra med att han inte vill ses som en 

”fjolla”. Bild 5 förmedlar paradoxalt nog även en bild av mannen som den som anstränger sig för 

att se så bra ut som möjligt genom kunden som går till frisören för att göra sig ”vacker”. 

När läroplanen har sagt sitt 

1970-talets oproblematiserade bild av Kvinnan och Mannen 

I Lgr 69, som var den aktuella läroplanen när Oä-boken 5a (Linnman m fl 1975) var i bruk, kan vi 

läsa att ”skolan bör verka för jämställdhet mellan könen – i familjen, på arbetsmarknaden och inom 

samhällslivet i övrigt” (Lgr 69, s 14). Skolan bör i sin undervisning utgå från att kvinnor och män 

kommer att ha samma samhälleliga roll i framtiden, när det gäller till exempel föräldraskap och 

yrkesliv. Det är samhällskunskapens uppgift att bland annat arbeta med jämställdhet och med 

problem som finns runt jämställdhet. Ett exempel på problem kan vara de olika könsrollsattityderna 

som i skolan bör uppmärksammas (Lgr 69). Utifrån vår analys av hur manligt och kvinnligt 

framställs bild 1 och 2 anser vi inte att dessa bilder stämmer överens med Lgr 69:s syn på hur och 

vad skolan bör förmedla om jämställdhet. Bild 1 och 2 ger en bild av näringslivet som manligt och 

hemmet som kvinnligt eftersom mannen i bild 1 är i en arbetssituation och kvinnan i bild 2 är i 

hemmet med barnen. Det ger inte intrycket av att kvinnor och män kommer att ha samma 

samhälleliga roll i framtiden, som Lgr 69 uttrycker att de bör ha. Bilderna 1 och 2 visar 

schablonmässiga könsroller och den tillhörande texten problematiserar inte könsrollerna i 

näringslivet, eller i hem och bostad vilket vi anser hade varit på sin plats i relation till det som Lgr 

69 menar att skolans uppdrag bör vara. 
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Läroboken Oä-boken 5a (Linnman m fl 1975) anser vi förmedlar en bild som stärker kvinnors 

underordning i arbetslivet och därmed också i övrigt samhällsliv, eftersom den som arbetar 

traditionellt anses vara viktig för samhället (Hirdman 2003) men kvinnan visas i en ickearbetande 

situation. Författarna verkar inte ha funderat över vad Lgr 69 säger om jämställdhet och vad en 

lärobok i relation till det bör ta upp om könsrollsperspektiv. Ett exempel på det, förutom bilderna 1 

och 2, är antalet bilder på män respektive kvinnor i boken. Kvinnor finns avbildade endast 23 

gånger jämfört med män som finns på 49 stycken av bilderna (s 10), det som gör att män verkar 

vara något av huvudpersoner i samhället.  

Ojämställda arbetskamrater 1990 

Lgr 80, som var den läroplan som var aktuell när läroboken Samhällsliv (Åsgård 1990) användes, 

menar att skolan ska fostra elever till att omfatta demokratins grundläggande värderingar. Detta 

innebär bland annat att skolan skall verka för jämställdheten mellan män och kvinnor i familj, 

arbetsliv och samhälle i övrigt. Vår analys av jämställdhet i bild 3 och 4 och de tillhörande texterna 

stämmer inte överens med vad Lgr 80 menar att skolan ska arbeta för när det gäller jämställdhet. Vi 

kom i vår analys av bild 3 och 4 fram till att ett tekniskt kontorsarbete framställs som ett manligt 

yrke och att mannen bör studera för att få sitt drömyrke medan kvinnan får ta vilket det jobb som 

hon kan få och nöja sig med det. Lågavlönade yrken inom industriell syproduktion verkar således, 

enligt Samhällsliv (Åsgård 1990), vara kvinnliga yrken. Att bild 4 är gammal anser vi ger ett intryck 

av att yrken för kvinnors del ska vara traditionella, och det kontrasteras till mannen på det moderna 

kontoret med ny teknisk utrustning i bild 3. Dessa bilder (3 och 4) tillsammans tycker vi ger en 

ganska god fingervisning för eleverna i skolan om vem som, enligt läroboken, hör hemma på vilken 

typ av arbete. Vem som är hemma och tar hand om barnen framgår inte av bilderna (3 och 4) eller 

texterna men som arbetsfördelningen mellan kvinnor och män såg ut runt 1990 verkar det troligast 

att kvinnan deltidsarbetar och i stor utsträckning har ansvar för barn och hushåll övrig tid (Hirdman 

2000, SCB 2006b). Med tanke på den förskjutning i skolpolitiken som kom under 1980-talet, som 

gjorde att skolan syftade mer till egennytta än till allmännytta (Englund 1994)(s 5) verkar det som 

att det är pojkar/män som har rätt att åtnjuta egennyttan i högre grad än kvinnor. Kvinnan i bild 4 

har inte tagit ett arbete för att komma långt i livet och främja sig själv utan för att hon måste det. 

Mannen i bild 3 arbetar i ett yrke som han tycker är intressant och roligt, han har tagit sig dit för sin 

egen skull, han arbetar för sin egen nytta.   

 

Manligt och kvinnligt förmedlas i Samhällsliv (Åsgård 1990) som, av naturen, oförenligt olika, de 

verkar inte kunna arbeta tillsammans eller med likadana uppgifter eftersom texten (se analys bild 3) 
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talar om mannens arbetskamrater som lättar på slipsen, vilket tyder på att arbetskamraterna är män. 

Då antar vi att kvinnorna som ändå arbetar där har någon annan yrkesposition som exempelvis 

sekreterare eller liknande. Dessa framställningar av mannen och kvinnan, anser vi, förmedlar en 

ojämställd syn på arbetsliv och på familjeliv. Enligt Lgr 80 ska skolan samverka med näringslivet 

och med arbetslivet i övrigt. Om de bilder (3 och 4) som vi har analyserat grundar sig på en tanke 

om skolan som fostrande för människor som ska ut i närings- och arbetsliv innebär det att 

skolan/läroboksförfattare/närings- och arbetsliv inte verkar se en förändring mot ett mer jämställt 

samhälle som en nödvändighet. Om tankar på den framtida arbetsmarknaden och näringslivet 

funnits med i författningsprocessen verkar de snarast syfta till att upprätthålla den rådande 

arbetsdelningen mellan män och kvinnor. I boken Samhällsliv (Åsgård 1990) anser vi att författaren 

inte verkar ha tänkt på könsrollsperspektivet som det framskrivs i Lgr 80 nämligen att eleverna ska 

arbeta med könsrollsfrågor genom hela sin grundskoletid. Läroboken har 53 stycken bilder av män i 

boken och 41 stycken bilder av kvinnor (s 10). Det är en förbättring om vi jämför med läroboken 

från 1975 men det är fortfarande en snedfördelning av män och kvinnor som är avbildade i 

läroboken Samhällsliv (Åsgård 1990), män framställs år 1990 fortfarande som tongivande i 

samhället. 

 

I undervisning om människan och arbete, som är en del i de samhällsorienterande ämnena står det 

att jämställdhet och könsroller ska tas upp i undervisningen (Lgr 80), därför anser vi att det är 

märkligt att kapitlet ”På arbetet” i boken Samhällsliv (Åsgård 1990) inte problematiserar något om 

könsrollerna i arbetslivet, varken i texten som hör till bilderna eller i frågorna som hör till avsnittet. 

(se bilaga 2). Enligt kursplanen för samhällskunskap ska eleverna arbeta med könsrollsfrågor 

genom hela sin grundskoletid och samhällskunskapsämnet ska även leda till förståelse för de 

demokratiska rättigheterna (Lgr 80). Enligt vår analys ger inte bilderna 3 och 4 någon större 

förståelse eller kunskap om jämställdhet, som är en del av de demokratiska rättigheterna.  

2000-talets Kvinnas kamp för lika rätt och möjligheter och Mannens nya ideal 

Lpo 94 är den aktuella läroplanen 2003 då läroboken Samhällskunskap (Stålnacke 2003) skrevs. I 

Lpo 94 är jämställdhet en del av den värdegrund som skolans verksamhet ska genomsyras av. Det 

står att läsa om jämställdhet i Lpo 94 att  
[s]kolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket 
flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar 
till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att 
motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin 
förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Lpo 94 s 4). 

I bild 5 visas mannen i ett kvinnoyrke utan att för den skull ses som feminin. Men texten till bild 5 
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förklarar att mannen är en egenföretagare, vilket ändå för våra tankar till stark och beslutsam 

manlighet. Enligt Lpo 94 ska skolan forma elevernas syn på manligt och kvinnligt. Synen på 

manlighet i bild 5 är förändrad jämfört med hur det har sett ut i de tidigare undersökta läroböckerna, 

det är en positiv förändring för jämställdhetsarbetet enligt oss. De strejkande kvinnorna på bild 6 

visar att kvinnorna kämpar för sina rättigheter men eftersom det saknas män på bilden förmedlar 

den inte att män och kvinnor har lika rätt och möjligheter som Lpo 94 uttrycker det. Frisören i bild 

5 och de strejkande kvinnorna i bild 6 markerar ett fortsatt isärhållande av kvinnor och män. 

Frisören i bild 5 verkar ha valt att inrikta sig mot manliga kunder och det visas inga män som 

strejkar i bild 6, det gör att det bara verkar vara kvinnor som arbetar på samma arbetsplats. Detta 

isärhållande tar, för oss, udden av den jämställda syn på manligt och kvinnligt som bilderna 5 och 6 

verkar syfta till att förmedla.  

 

Skolan ses som medskapare av kulturen och alla elever ska bli medvetna om sin delaktighet i 

kulturarvet och förändra könsrollerna mot jämställdhet (Lpo 94) men bild 6 framställer kvinnan 

som svag i sin yrkesroll genom att den förmedlar en syn på kvinnan som den som behöver strejka 

för att få igenom de avtal och den arbetsmiljö som är självklar för mannen. Ett nytt manlighetsideal 

tycker vi förmedlas i bild 5. Detta nya ideal har likheter med det som enligt Thomas Johansson 

(2000) kännetecknar den nye mannen som är en självupptagen person vars manlighet bygger på 

kommunikation, relation och känslor istället för, som tidigare, en manlighet som byggde på 

disciplin och makt över andra. ”Maktmannen” kände en yttre säkerhet som blev hotad i och med 

kvinnans inträde på arbetsmarknaden. Manligheten fick anpassas efter den nya tidens förhållanden 

(Johansson 2000).  

 

I boken Samhällskunskap (Stålnacke 2003) anser vi att författaren har tänkt på 

könsrollsperspektivet, även om det inte tas upp som en specifik fråga i boken. Ett exempel på det är 

antalet bilder på män respektive kvinnor i boken, där kvinnor finns avbildade på 69 stycken bilder 

jämfört med män som ”bara” finns på 63 stycken av bilderna (s 10), det kan jämföras med tidigare 

läroböcker där kvinnor har varit underlägsna i antal avbildningar. Att jämställdhetsperspektivet i 

större utsträckning syns i den yngsta boken kan bero på hur det i Lpo 94 uttrycks, nämligen att 

verksamheten ska genomsyras av demokratiska grundvärderingar. I verksamheten ingår läromedel 

och därför har kanske värdegrundsfrågor fått en mer framskjuten roll i författningsprocessen och av 

den anledningen syns förändringarna av genusframställning ganska tydligt i läroboken från 2003.  
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Sammanfattning 

Lgr 69 tar upp att jämställdhet bör arbetas med i skolan och formuleringen kring jämställdhet 

ändrades i Lgr 80 till att skolan skall arbeta för jämställdhet. Denna förändring i synen på hur 

skolan skulle arbeta för jämställdhet är inte synlig i de läroboksbilder som vi har analyserat från år 

1990. I Lpo 94 har formuleringen ändrats till att skolan aktivt skall motverka traditionella 

könsmönster och stödja kvinnors och mäns lika rätt. Denna förändring i läroplanen syns till viss del 

i de analyserade bilderna från Samhällskunskap (Stålnacke 2003) då läroboksförfattaren har försökt 

att framställa kvinnan (bild 6) som en stark person som vägrar att arbeta under de dåliga 

arbetsförhållanden hon har. Mannen (bild 5) framställs i ett så kallat kvinnoyrke och visar att det är 

tillåtet att arbeta med det man är intresserad av oberoende av kön och traditioner.  

 

Kunskapen som förmedlas i läroböcker ska till stor del grundas på läroplan och kursplan (Selander 

1988, Läromedelsförfattarnas förening 1991) (s 8) huruvida det sker har vi sett skiljer sig åt i de 

undersökta läroböckerna åtminstone vad det gäller jämställdhetsperspektivet. Samhällskunskap 

(Stålnacke 2003) är den lärobok som har störst förankring i sin läroplan och kursplan med 

avseende på jämställdhetsperspektivet. En anledning till att bilden av kvinnor och män i samhället, 

som förmedlas i läroböcker inte överensstämmer med de läroplaner som är samtida kan, enligt 

Bronäs (2000b), vara att händelser och samhället som det ser ut inte visas i läroböcker förrän fem 

till tio år senare. Denna förskjutning beror på att det tar ungefär fyra år att producera en lärobok 

(Läromedelsförfattarnas förening 1991). Fyra år kan tyckas vara en kort tidsperiod men det blir 

problematiskt i samhällskunskapsämnet som ska behandla nutidshändelser. Tidsförskjutningen kan 

vara förvirrande för elever som upplever en sak via nyheterna och i samhället och får kunskap om 

en annan i skolan genom samhällskunskapsläroböcker (Bronäs 2000b). Vi anser dock att eftersom 

jämställdhetsarbetet har pågått under en längre tid än tio år så borde det vara synligt i de läroböcker 

som används i samhällskunskapsundervisningen. Gemzöe (2002) menar att det har skett en positiv 

utveckling av jämställdheten sedan 1969 och vi kan se, i de bilder som vi har analyserat, att 

jämställdhet förmedlas på ett tydligare sätt i Samhällskunskap (Stålnacke 2003) än i de tidigare 

läroböckerna Oä-boken 5a (Linnman m fl 1975) och Samhällsliv (Åsgård 1990).  

 

Enligt Rapport till Förenta Nationerna över kvinnornas status i Sverige (1968) får inte innehållet i 

läroböcker förstärka traditionella föreställningar om könsroller utan det ska aktivt motverka dessa 

föreställningar genom att ge alternativa synsätt (s 11). Svanberg (1976) ansåg i sin studie (s 11) att 

det finns ett glapp mellan skolpolitik och läromedel. Hon menar att skolpolitiken runt år 1970, har 

kommit långt i jämställdhetsfrågan medan läromedlens utformning inte visar jämställdhet. Utifrån 
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våra analyser kan vi se att det har varit ett glapp mellan skolpolitiken och de undersökta 

läroböckerna. Vi ser också att detta glapp har minskat i Samhällskunskap (Stålnacke 2003) men 

beskrivningen i Lpo 94 om hur skolan ska arbeta med jämställdhet överensstämmer inte helt med 

vad läroboken Samhällskunskap (Stålnacke 2003) förmedlar om jämställdhet. 

Har förändringens vindar svept över Genusland? 

Läroboken ska representera både manligt och kvinnligt och den ska förmedla både manliga och 

kvinnliga perspektiv. Läroböcker ska också vara knutna till elevernas individuella läroprocesser 

med ett öppet förhållningssätt till deras olikheter som flickor respektive pojkar (von Wright 1998) 

(s 13). Samhällskunskap (Stålnacke 2003) är den lärobok som vi anser förmedlar manliga och 

kvinnliga perspektiv på ett sätt som kan jämföras med hur von Wright (1998) menar att läroböcker 

borde förmedla bilder av kvinnligt och manligt. De två andra analyserade läroböckerna Oä-boken 

5a (Linnman m fl 1975) och Samhällsliv (Åsgård 1990) förmedlar båda en mer schabloniserad roll 

av män och kvinnor.  

Den något förändrade Mannen 

Synen på näringslivet som en manlig sfär har inte förändrats i läroböckerna från 1975, 1990 och 

2003. Genom att visa mannen som en arbetare i en fabrik (bild 1), kontorsarbetare (bild 3) och som 

egenföretagare (bild 5) förstärks bilden av näringslivet som ett manligt samhällsområde.  

 

Den typiske mannen beskrivs som självständig och kontrollerad (Gemzöe 2002) och i bilderna 1, 3 

och 5 förstärks intrycket av den manliga självständigheten eftersom mannen visas utan några 

kollegor och han verkar därmed klara sig på egen hand. Texten till bild 3 berättar om mannens 

arbetskamrater men på bilden ser mannen ut att vara oberoende av dem eftersom de endast finns i 

bildens bakgrund, denna bildkomposition ger en bild av den självständiga mannen. Synen på 

kontroll som en typisk manlig egenskap stärks genom att miljön där män, i de undersökta bilderna, 

befinner sig är kontrollerad. Detta förmedlas genom den rena bordsytan och kontrollpanelen i 

bild 1, den bekymrade men kontrollerade mannen i bild 3 och egenföretagaren med kontroll över 

sin egen arbetssituation i bild 5. 

 

Mannen visas i bilderna 1, 3 och 5 i arbetssituationer vilket gör att en bild av mannen som den 

primäre vårdnadshavaren knappast kan förmedlas. Istället ges oss en bild av mannen som försörjare. 

Denna bild av mannen som huvudförsörjare och möjlig sekundär vårdnadshavare har i princip inte 

förändrats från 1975 till 2003. Bilderna 1 och 2 ur Oä-boken 5a (Linnman m fl 1975) och bilderna 3 
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och 4 ur Samhällsliv (Åsgård 1990) stämmer överens med det som Johansson (2000) skriver om att 

flickorna under 1970-talet fostrades till närhet och omsorg om andra medan pojkarna fostrades till 

starka män med ett karriärstänkande. De yrken som männen har på bilderna 1, 3 och 5 kan tyda på 

ett karriärstänkande. Att män har arbeten som kräver hög utbildning är en vanlig föreställning 

(Hirdman 2003). Bild 1 visar mannen i en situation som kräver kunskap om teknisk utrustning och 

på 1960-talet fanns det en högskoleutbildning för tekniska mejerister i vilken enbart män 

examinerades (SCB 1977a). Bild 3 visar mannen i en arbetssituation som kräver, enligt texten till 

bilden, gymnasial utbildning och universitetsstudier. Bild 5 visar mannen i en situation som kräver 

kunskap om ekonomi för att ta hand om ett eget företag men även en specifik utbildning krävs för 

att bli frisör. Bild 5 tyder på en förändring av schablonen av mannen som högutbildad. När vi läser 

texten som hör till bilden får vi signaler som indikerar att han troligen är en egenföretagare och det 

för tankarna till de typiskt manliga adjektiven självständig, aktiv och privat (inom näringslivet) 

(Gemzöe 2002, Hirdman 2003). Bild 1 och 3 förmedlar den stereotype tekniska mannen genom att 

visa män som är omgivna av teknisk utrustning. Texterna till bilderna stärker synen på mannen som 

teknisk med förklaringar om vilka tekniska prylar och funktioner som finns på kontoret. Denna bild 

av mannen som synonym med teknik har förändrats i bild 5 där mannen visas som frisör vilket inte 

anses vara ett tekniskt krävande yrke utan snarare är ett så kallat kvinnoyrke (Nordberg 2003) som 

kräver servicekänsla och ett kreativt sinne. 

 

Synen på manlighet har förändrats från att mannen har varit en maktutövande individ till att vara en 

självupptagen individ (Johansson 2000). Bilden av den självupptagna mannen kan vi inte se i de 

äldre läroböckerna (bild 1 och 3) men i bild 5, där mannen är frisör. Att både frisören och hans kund 

är män tycker vi tyder på att mannen blivit mer mån om sitt utseende och att han är mer benägen att 

spendera tid och pengar på sitt yttre. Den maktutövning som Johansson (2003) menar att den 

typiske mannen är van vid kan vi se i alla tre läroböckerna. Av bild 1 och bild 2 kan vi som läsare få 

ett intryck av att mannen har en ekonomisk makt över kvinnan, eftersom han har ett arbete och 

därmed tjänar pengar. Kvinnan visas i en hemmiljö och framstår för oss som hemmafru snarare än 

familjeförsörjare hon blir därmed beroende av mannens pengar. Vi kan även se exempel på 

mannens makt i bild 3 där män av texten att döma är positionerade på högre poster i företaget. I bild 

4 är det förmannen på syfabriken som styr och ställer över kvinnorna. I bild 5 kan vi se att en 

förändring har skett i bilden av manlighet. Varken frisören eller den manliga kunden i bild 5 ses 

som en maktutövande man utan snarare verkar de vara självupptagna och måna om sina utseenden, 

frisören har dock makt över sin egen arbetssituation. 
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Den lite förändrade Kvinnan 

Enligt Pettersson (1991) anmärker läromedelsnämnden att flickor osynliggörs i läroböcker. I de 

läroböcker vi som vi har analyserat ser vi att flickor är mer osynliga i de äldre läroböckerna än i de 

nu aktuella vilket vår kvantifiering av bilderna i läroböckerna styrker. Vi ser i vår kvantifiering 

(s 10) att i läroboken från 1975 finns män med 49 gånger och kvinnor endast 23 gånger. Denna 

fördelning visar ett osynliggörande av kvinnor. I läroboken från 1990 har fördelningen mellan män 

och kvinnor blivit lite jämnare. Män finns med på bilder 53 gånger och kvinnor finns med 41 

gånger. Fördelningen är fortfarande inte rättvis men det är en förbättring jämfört med den tidigare 

läroboken. Fördelningen av bilder på män och kvinnor i läroboken från 2003 har svängt och bilder 

på män förekommer 63 gånger och bilder på kvinnor 69 gånger. I den senaste läroboken är kvinnan 

inte längre en mindre del av samhället så som hon har blivit genom en låg representation i de 

tidigare läroböckernas bilder. Det verkar som om läroboksförfattaren till Samhällskunskap 

(Stålnacke 2003) har tagit till sig tidigare kritik mot läroböcker och tänkt på hur fördelningen av 

män och kvinnor i läroboken ser ut. Rune Pettersson (1991, 2001) ger två förklaringar till varför det 

finns en snedfördelning mellan män och kvinnor i läroböcker. Den ena är att läroboksförfattarna 

oftast är män, detta gäller dock inte läroböcker i språk eller SO-ämnen där många av författarna 

även är kvinnor. Författarna till Oä-boken 5a (Linnman 1975) är både män och kvinnor (dock 

övervägande andel män) till skillnad mot författarna till Samhällsliv (Åsgård 1990) 

Samhällskunskap (Stålnacke 2003) där båda författarna är kvinnor. Den andra förklaringen till 

snedfördelningen mellan män och kvinnor i läroböcker som Pettersson (1991, 2001) ger är att 

läroböcker speglar det verkliga samhället mer än vad de speglar läroplanens målsättning om hur 

samhället bör se ut. 

 

Bilden av kvinnan har förändrats från att ha framställts som hemmafru (bild 2) till att framställas i 

arbetssituationer (bild 4 och bild 6). Det har även skett en förändring av kvinnans situation i 

arbetslivet. Bild 4 förmedlar en bild av kvinnan i lågavlönade yrken och den tillhörande texten 

berättar att kvinnan ska vara nöjd bara hon får ett arbete. I bild 6 finns bilden av kvinnan i 

lågavlönade yrken kvar men kvinnan är inte längre nöjd bara hon får ett arbete utan strejkar för 

bättre arbetsvillkor och lön. Enligt Gemzöe (2002) anses kvinnans arbete och erfarenheter ofta vara 

mindre värda och det förstärks av att kvinnan visas i hemmet utförandes oavlönat hemarbete (bild 

2) och i lågavlönade yrken (bild 4 och 6). Till skillnad från mannen ses inte kvinnan som den som 

har makten utan hon beskrivs som den beroende. Hon är i bild 2 beroende av mannen för att det är 

han som tjänar störst andel pengar till hem och hushåll. I bild 4 och bild 6 där hon framställs i 
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lågavlönade yrken kan det tänkas att hon fortfarande är beroende av mannens högre inkomst. 

Kvinnan i bild 3, 4 och 6 är även beroende av mannen genom att hon inom näringslivet ofta har en 

lägre position än mannen som ofta finns i toppskikten i näringslivet. Arbeten som kvinnor oftast 

återfinns i är framförallt inom vård och omsorg (SCB 2006a, Gemzöe 2002). Kvinnan i bild 2 

återfinns inte i ett yrke men i hemmet som ses som ett omsorgsarbete. Kvinnan i bilderna 4 och 6 

återfinns inte i dessa yrkeskategorier vilket kan ses som en positiv förändring men de återfinns 

ändock i typiska kvinnoyrken. Trots att bilden av kvinnan förändrats från att vara i hemmet (bild 2) 

till att vara på arbetet (bild 4 och 6) framställs kvinnan som huslig, detta kan ses i bild 4 där kvinnan 

sitter och syr, vilket för våra tankar till husliga bestyr. Även bild 6 framställer kvinnan i en huslig 

roll eftersom strejken framställs som en trevlig tillställning med fika och socialt umgänge.  

 

Det finns en igenkommande stämning i bilderna (2, 4 och 6) av kvinnan. Denna stämning är 

missnöje, kvinnan i de analyserade bilderna är missnöjd. I bild 2 är hon missnöjd med situationen i 

höghuset, texten upplyser om att modern slipper ungar som skriker på gården utanför i det idylliska 

småhuset. I bild 4 är hon missnöjd med sitt arbete, det är inte det hon helst vill arbeta med, stolarna 

är obekväma och arbetsförhållandena dåliga. Kvinnan i bild 6 är missnöjd med sin arbetssituation 

och strejkar för att förbättra denna. Detta missnöje som förmedlas ger ett intryck av att det är 

kvinnans sak att ta anställningar och sköta sysslor som leder till missnöje för dem. Gemzöe (2002) 

tar upp att kvinnor oftare än män arbetar på obekväm tid och att framförallt småbarnsmammor 

arbetar på helger, kvällar och nätter. Kvinnan i bild 2 kan tänkas ha ett kvällsjobb eller nattjobb för 

att kunna stanna hemma och ta hand om barnen på dagtid. Kvinnorna i bild 4 arbetar på en fabrik 

och har enligt texten långa arbetsdagar. Vi har tidigare tagit upp (s 7) att kvinnor är underordnade 

männen på det materiella planet vad gäller lön och arbete (Gemzöe 2002, SCB 2006a). Denna 

underordning kan ses i bilderna 2, 4 och 6. Kvinnan som är hemma på bild 2 är underordnad 

mannen eftersom hon är hemma mitt på dagen för att ta hand om barn och hushåll. Även om hon 

deltidarbetar ses hon som underordnad mannen på grund av sämre arbetssituation och antagligen 

sämre lön. Bild 4 förmedlar en syn på den underordnade kvinnan genom att en manlig förman 

övervakar arbetet. Bild 6 förmedlar en syn på kvinnan som underordnad mannen eftersom mannen 

inte finns med på bilden och mannens frånvaro kan tolkas som att han inte behöver strejka för 

förbättrade arbetsvillkor. 

Isärhållandet av Män och Kvinnor 

Isärhållandet av män och kvinnor i våra analyserade bilder kan förstås utifrån det som Hirdman 

(2003) kallar för maskulinums första lag ”att vara man är att inte vara kvinna” (Hirdman 2003 s 
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65, författarens kursivering). Kvinnor och män är enligt isärhållandets princip oförenligt olika och 

ska således inte heller beblandas i yrkesliv och inte heller ska män och kvinnor vara så lika varandra 

att skillnad inte går att göra mellan dem (Hirdman 2003). I bild 1 och 2 från år 1975 finns det en 

tydlig uppdelning mellan män och kvinnor i olika sysslor. Vi ser att kvinnans sfär i bilderna 1 och 

2, och tillhörande texter, som vi analyserade främst sträckte sig till hem och hushåll. I en mening i 

texten till bild 2 nämndes att alla vuxna i ett hushåll vanligen förvärvsarbetade, men kvinnor 

avbildas ändå i samband med hushåll och barn, alltså i den traditionella rollen som hemmafru. 

Hirdman (2000) såg att kvinnan som hemmafru var en vanlig framställning av kvinnor i 

reklamannonser från år 1955, det är alltså en traditionell bild av kvinnan som förmedlas i Oä-boken 

5a (Linnman m fl 1975).  

 

År 1990 förmedlas en bild av mannen i ett tekniskt, ekonomiskt yrke och skillnaderna i de 

förmedlade bilderna av manligt från 1975 och 1990 är inte stor. Skillnaden ligger i att mannen har 

rört sig uppåt på samhällsstegen i bild 3, jämfört med bild 1, eftersom kvinnan har gjort stora insteg 

på arbetsmarknaden år 1990. I Oä-boken 5a (Linnman m fl 1975) återfinns mannen (bild 1) i ett 

produktionsyrke, 1990 när kvinnorna har inträtt på arbetsmarknaden på allvar är kvinnan (bild 4) 

avbildad i produktionsyrken, männen (bild 3) finns då i en finans-/kontorsmiljö. Kvinnan finns i 

bild 4 i en feminin variant av produktionsarbete där män är överordnade. I läroboken 

Samhällskunskap (Stålnacke 2003) återfinns mannen (bild 5) i ett serviceyrke liksom kvinnan (bild 

6), men kvinnan arbetar i låglöneyrken som exempelvis kassörska och hon måste kämpa för att få 

bra arbetsvillkor. Hirdman (2003) ser att ett nytt klassamhälle håller på att ta form där det är de som 

arbetar i högavlönade, tidskrävande yrken som ses som överklass. I underklassen återfinns de som 

är arbetslösa, eller de som har reglerad arbetstid som deltidsarbetare och mycket ledig tid. Denna 

typ av klassamhälle kan vi se tendenser mot i alla tre läroböcker som vi har analyserat bilder ur. 

Tendenserna vi ser bygger på isärhållandet av män och kvinnor i olika arbetsområden (Hirdman 

2003). Genomgående för alla bilderna är att män och kvinnor inte arbetar tillsammans inom samma 

yrkesområden utan det finns en uppdelning i manligt och kvinnligt. Kvinnor finns i böckerna från 

1990 och 2003 i yrken som i större utsträckning har reglerad arbetstid med låg lön. Män arbetar i 

bild 3 och 5 i yrken som verkar kräva en helhjärtad satsning, antingen genom utbildning eller 

genom att driva ett eget företag.  

 

I alla bilder som vi har analyserat, utom bild 1, visas män tillsammans med män, kvinnor visas 

tillsammans med kvinnor, det ger eleverna en bild av att kvinnor och män i arbetslivet inte borde 

beblanda sig med varandra. Om man kopplar bilden som förmedlas av att kvinnor och män inte 
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borde beblandas med varandra till det som Hirdman (2003) säger om homosocialitet innebär det att 

barnen genom de analyserade läroböckernas bilder fostras till att umgås med människor av samma 

kön. Denna homosocialitet förstärker de stereotypa bilderna av manligt och kvinnligt genom att 

individen från den ”egna gruppen” får bekräftelse på att det maskulina eller feminina beteendet är 

normalt och riktigt. I bild 2 och bild 4 är det också intressant att notera att kvinnan på bilden 

faktiskt blir till kvinna i förhållande till en man, kvinnan i fönstren (bild 2) är moder, hon är någons 

kvinna, det är för denne någon som hon håller sig hemma och tar hand om hushåll och barn. 

Kvinnan i syfabriken (bild 4) blir till i sin kvinnoidentitet i förhållande till förmannen, det är inför 

hans blickar som de fogar sig och idogt arbetar. Männen på bilderna 3 och 5 blir även de till i 

förhållande till en man, Jörgen (bild 3) formar sin identitet i förhållande till arbetskamraterna (män) 

och frisören (bild 5), har specialiserat sig på män för att maskulinisera sitt yrkesval. Detta kan 

kopplas till den manliga normen som är den som både män och kvinnor har att förhålla sig till 

eftersom det inte finns någon kvinnlig norm att förhålla sig till, varken för kvinnor eller för män 

(Hirdman 2003).  

 

Genom klädsel kan manlighet och kvinnlighet visas och göras åtskiljda. Kläder är en ordlös 

kommunikation med omvärlden som genom färg, form och symbolladdning kan förstärka sociala 

roller (Backman 2003). Männen i bilderna 3 och 5 visar sin manlighet genom att ikläda sig i 

manlighetsbetonande kläder. Mannen på bild 3 är klädd i skjorta och slips, kläder som ofta syns på 

män i offentliga sammanhang och ofta inom politik- och finansvärlden. Den typen av kläder 

fungerar som en sorts myndighetsuniform (Backman 2003). Kvinnorna i bild 4 bär långa kjolar och 

blusar på sekelskiftesmanér. Denna bild (4) signalerar att kvinnorna ska vara traditionellt kvinnliga, 

männen ska även de vara traditionellt manliga eftersom skjorta och slips är traditionella manskläder. 

Den manlige frisören i bild 5 bär även han kläder som signalerar maskulinitet. Han är helt klädd i 

svart och har inga ljusa, lätta färger på sig, han har även kavlat upp sina ärmar vilket, för oss, 

konnoterar en typiskt manlig beslutsamhet. De uppkavlade ärmarna blottar också mannens klocka 

som är en produkt som ofta marknadsförs för män och därför förknippas med manlighet (Hirdman 

2000). Frisören har cowboyboots på fötterna, dessa får våra tankar att gå till vilda västerns 

manlighetssymbol, den ensamma cowboyen. Mannen har förvisso axellångt hår, men frisyren är 

inte lik en kvinnas page, som oftast är välvårdad och blankborstad utan den har snarare ett ovårdat 

och nonchalant utseende vilket gör den maskulin. Trots att mannen arbetar i ett kvinnoyrke har han 

inte några synbara feminina attribut utan han förstärker snarare sin manlighet genom sina kläder och 

sitt utseende. Kvinnorna i bild 6 är iklädda vad som kan benämnas unisexkläder, de är inte speciellt 

kvinnliga men inte heller speciellt manliga. Kepsarna anser vi för tankarna till män eftersom denna 
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typ av huvudbonad oftast ses på män. Denna okönade klädnad ser vi som ett uttryck för det som 

Hirdman (2003) beskriver, nämligen att mannen är norm och kvinnan på arbetsmarknaden måste bli 

så lik mannen som möjligt för att kunna verka på liknande villkor.  

 

Samhällsliv (Åsgård 1990) är den bok som vi anser mest uttalat delar upp kvinnor och män som 

hemmahörande inom olika sfärer inom arbetslivet, men det syns även i de andra böckerna som vi 

undersökt. Männen på bilderna arbetar i modernare, mer tekniska och självständiga yrken. 

Kvinnorna på bilderna finns i traditionella och beroende yrken. De är beroende av människor på ett 

eller annat sätt i bilderna. I bild 2 är kvinnan beroende av att mannen arbetar och har en inkomst, i 

bild 4 är kvinnorna beroende av förmannen som fattar beslut så att kvinnorna kan bry sina huvuden 

om att sy och i bild 6 är kvinnorna beroende av varandra i strejken, de måste kämpa tillsammans för 

att få igenom sina krav. Samtidigt är de beroende av beslutsfattare på högre nivå eftersom det är de 

som fattar beslut om löner och arbetstider. I ett patriarkat baseras förhållandet mellan könen på 

mäns dominans över kvinnor inom alla samhällsområden (Gemzöe 2002). Den ordningen finns 

överallt i samhället hävdar Gemzöe (2002) och den uppfattas därför som naturlig och ifrågasätts 

eller problematiseras aldrig, som vi har sett att könsmaktordningen inte problematiseras eller 

ifrågasätts genom de bilder i läroböcker som vi har undersökt. Redan som barn blir vi inskolade i 

våra roller som flickor och pojkar, kvinnor och män. Ordningen upprätthålls genom skolgång, 

litteratur och religion. I patriarkatet hålls kvinnor också beroende av män på det ekonomiska planet, 

genom lägre löner och sämre arbetsvillkor (Gemzöe 2002). 
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Diskussion 
I vår undersökning av bilder och texter i samhällskunskapsläroböcker har vi kommit fram till att 

Oä-boken 5a (Linnman m fl 1975) med de analyserade bilderna 1 och 2 förmedlar en syn på 

kvinnligt och manligt som inte stämmer överens med vad Lgr 69 säger om skolans arbete för 

jämställdhet. Bilderna (1 och 2) visar kvinnan som hemmafru och mannen i ett modernt tekniskt 

yrke. I förhållande till vad Lgr 69 säger om jämställdhet i skolans undervisning anser vi att de 

undersökta bilderna (1 och 2) och texterna kunde ha problematiserat könsrollerna i arbetslivet och 

hemmet mer. I Lgr 69 uttrycks att samhällskunskapen bör arbeta med jämställdhet och problem som 

finns runt jämställdhet. Med tanke på den samhällsdebatt som fanns kring jämställdhet på 1970talet 

tycker vi att problematiken borde ha uppmärksammats mer i läroboken. 

 

Boken Samhällsliv (Åsgård 1990) presenterar även den en syn på kvinnligt och manligt, genom de 

undersökta bilderna 3 och 4, som inte alls överensstämmer med den då aktuella läroplanen, Lgr 80. 

Kvinnan visas år 1990 visserligen i arbetslivet men framställs i bilden (4) som outbildad i ett 

lågavlönat och omodernt yrke. Kvinnan bör acceptera det arbete hon kan få. Mannen å sin sida 

uppvisas i bild 3 som välutbildad och nöjd med sitt moderna arbete. I Lgr 80 framhålls att skolan i 

sin undervisning skall verka för jämställdhet och eleverna skall fostras till demokratiska 

medborgare. De värderingar som vi anser att Samhällsliv (Åsgård 1990) förmedlar går stick i stäv 

med Lgr 80 eftersom bilderna (3 och 4) av kvinnor och män skiljer sig åt så mycket. Bilderna i 

läroboken från 1990 borde istället, anser vi, ge en bild av kvinnor och män i liknande 

arbetssituationer som stärker synen på jämställdhet i samhället så som Lgr 80 förmedlar att skolan 

ska göra. 

 

I boken Samhällskunskap (Stålnacke 2003) visas en delvis ny bild av manligt och kvinnligt upp. 

Det nya består i att mannen på bild 5 visas i ett yrke som förknippas med kvinnor eller 

homosexuella män och inte i ett tekniskt och modernt yrke, som i tidigare bilder (1 och 3). Det nya 

som förmedlas om kvinnan i arbetslivet är att kvinnan försöker göra någonting åt sin 

missnöjessituation. Kvinnans arbetssituation i bild 6 liknar kvinnans arbetssituation i bild 4 med 

avseende på de dåliga arbetsförhållandena men med den skillnaden att kvinnan i bild 6 inte 

accepterar arbetsförhållandena utan kämpar för att få en bättre arbetssituation. I Lpo 94 står det att 

skolan aktivt ska främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter och att det förhållningssättet 

ska genomsyra skolans verksamhet. Sett till de analyserade bilderna (5 och 6) anser vi att glappet 

mellan det som Lpo94 säger om jämställdhet och det som visas i böckerna har minskat i boken 

Samhällskunskap (Stålnacke 2003) men att det fortfarande finns en ojämställdhet i bilderna (5 och 
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6) och texterna. Eftersom Lpo 94 uttrycker att skolan aktivt ska arbeta för jämställdhet, anser vi att 

Samhällskunskap (Stålnacke 2003) genom de analyserade bilderna 5 och 6 hade kunnat förmedla 

och problematisera bilden av jämställdhet i arbetslivet på ett tydligare sätt. 

 

Förändringen som har skett i de analyserade bilderna från 1975, 1990 och 2003 är att kvinnan har 

kommit in i arbetslivet även om de fortfarande inte är där på lika villkor som männen. Ett 

förhållande som inte har förändrats är att kvinnan visas upp i yrken som inte kräver någon speciell 

utbildning till skillnad från männen som i alla tre bilderna (1, 3 och 5) visas upp i yrken som kräver 

utbildning. Detta är kanhända inte negativt nu för tiden med tanke på att statistiken över högre 

utbildning visar att kvinnor nu för tiden är mer benägna att gå vidare till högre utbildning (SCB 

2005). Dagens problematik kan snarare ligga i att arbetsmarknaden är könssegregerad (Gemzöe 

2002, SCB 2006a).  

 

Läroboken har en särställning som kunskapsförmedlare eftersom det som står i läroboken uppfattas 

som sant och därför ifrågasätts det som står där i sällan (Selander 2003). Är det därtill ett fotografi 

som illustrerar texten stärks uppfattningen av det förmedlade budskapet som sant eftersom 

fotografiet ofta ses som en sann avbild av verkligheten (Hirdman 2000). Eftersom läroböcker och 

fotografier ses på detta sätt borde läroböckerna visa bilder på män och kvinnor tillsammans och i 

könsöverskridande yrken för att förmedla en bild av arbetslivet som det borde se ut det vill säga att 

kön är en ointressant variabel. Som det ser ut i de läroböcker som vi har analyserat förmedlas inte 

en idealbild av samhället med avseende på jämställdhet utan samhället avbildas som det ser ut 

vilket även Petterson (2001) hävdar är det vanligaste sättet att visa samhället i läroböcker. För att 

läroplanerna ska följas i den demokratiska fostran anser vi att de undersökta läroböckerna skulle 

visa upp bilder av samhället där det är som det borde vara, alltså där kvinnor och män arbetar och 

lever tillsammans på lika villkor. Så länge läroböcker visar en bild av samhället som det ser ut när 

samhället är ojämställt kan denna ojämställdhet i samhället leva kvar.  

 

Barn uppfattar verkligheten på olika sätt, de har olika bildspråk. Barn utgår från den förförståelse 

som de har när de tolkar bilder och det betyder att tolkningar kan skilja sig väsentligt åt från person 

till person. Hur vi uppfattar bilder är sålunda relativt och personbundet men även kulturellt och 

socialt beroende. Det sammanhang som en bild förekommer i är också avgörande för hur vi tolkar 

bilden (Wetterholm 1992). I en och samma bild kan vi läsa ut flera olika meddelanden och dessa är 

inte fel men de kanske inte alltid är samma som det avsedda budskapet. Bilder kan utöver de 

avsedda syftena lätt kommunicera budskap, värderingar och ställningstaganden som avsändaren inte 
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är medveten om. Att undersöka läroboksbilder är därför viktigt eftersom bilder i läroböcker sällan 

tas upp på ett medvetet sätt i undervisningen men de kan förmedla så mycket ändå (Pettersson 1991, 

Pettersson 2001). Vårt resultat är förvisso bara giltigt för de undersökta bilderna och texterna i de 

undersökta böckerna men så vitt vi vet är dessa böcker ordinära läroböcker. De bilder som vi valde 

ut ur böckerna är inte heller avvikande från normen vad vi har sett. Resultatet av vår undersökning 

bygger på våra tolkningar. Tolkningar har vi gjort utifrån vår förförståelse och kunskap om 

genus/könsroller, läroplaner, läroböcker och bildtolkning. En tolkning kan enligt Nils Gilje & 

Harald Grimen (1992) aldrig sägas vara sann men utifrån vår egen förförståelse, de tolkade bilderna 

och våra forskningsfrågor anser vi att våra tolkningar är relevanta. Resultatet av vår analys kan inte 

överföras till andra bilder eller böcker utan våra tolkningar gäller just det undersökta materialet. 

Hade vi hittat fler bilder med kvinnor och män tillsammans hade vi må hända valt att undersöka 

dessa för att se den direkta relationen mellan män och kvinnor i samhället så som den framställs i de 

undersökta läroböckerna. Eftersom vi endast fann ett fåtal sådana bilder valde vi att undersöka den 

typ av bilder som var mer frekvent förekommande, nämligen med män och kvinnor i olika 

situationer. Dessa bilder, kom vi genom våra analyser fram till, markerar ett isärhållande av män 

och kvinnor i olika sfärer i samhället. 

 

Davidsson (2006) ser i sin undersökning av bilderböcker (s 12-13) att det fortfarande på 2000-talet 

finns samma stereotypa bilder av kvinnor och flickor som på 1980-talet men med skillnaden att fler 

kvinnor beskrivs som aktiva. Bilden av kvinnan i våra analyserade bilder (2, 4 och 6) har förändrats 

från att vara passivt beroende av andra till att vara aktiv och kämpa för sin sak. Kvinnan i bild 2 är 

passiv i arbetslivet eftersom hon visas i hemmiljö men är aktiv i att ta hand om sin familj och sitt 

hushåll. En annan förändring är att kvinnor tar mer plats i samhället nu än vad de har gjort tidigare 

och att de har möjlighet att finnas på platser i samhället som förr var vikta för män (Davidsson 

2006). Detta gäller även för männen anser vi. Män syns på platser i samhället som förut var vigda åt 

kvinnor exempelvis ser vi det i vår analys av bild 5 där mannen visas i ett så kallat kvinnoyrke, utan 

att framstå som en svag man. Enligt Gemzöe (2002) är det inte meningen att män ska ta över 

kvinnornas roll i samhället som den underlägsna för att det ska bli jämställt utan samhället ska se 

lika på manligt och kvinnligt och varken manligt eller kvinnligt ska vara underlägset det andra. 

 

När vi undersökte den tidigare forskning som gjorts inom området, det vill säga, forskning om 

genusframställning i bilder fann vi att den mesta forskningen kretsar kring böcker för grundskolans 

senare år och gymnasiet och skönlitteratur, som exempelvis sagoböcker. Vi ansåg då att det skulle 

vara intressant att undersöka läroböcker för grundskolans tidigare år. Att det blev skolår 4-6 beror 
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på att det är då samhällskunskapsundervisningen introduceras. Eftersom undervisningen i 

samhällskunskap i grundskolans senare år och gymnasiet bygger på det som eleverna kan sedan 

tidigare anser vi att det är viktigt att eleverna sedan tidigare har en jämställdhetssyftande grundsyn. 

Det vi har kommit fram till att vi skulle vilja se i läroböcker i samhällskunskap för grundskolans 

skolår 4-6 är en mer problematiserande hållning vad det gäller jämställdhet och även att bildernas 

innehåll får en större betydelse i undervisningen till exempel genom frågor som rör bilderna. Med 

problematiserande hållning menar vi att vi vill se att frågor om jämställdhet lyfts upp för diskussion 

och reflektion hos eleverna.  

 

Frågor som vi tycker skulle vara intressanta för fortsatt forskning vore dels att undersöka hur 

läroboksförfattare och läroboksförlag anser att jämställdhetsfrågan lyfts upp i läroböcker, om de 

anser att de bör förändra sitt synsätt samt på vilket sätt de tycker att de följer läroplanen. Dels vore 

det intressant att göra en etnografisk studie för att undersöka hur bilderna i läroböcker används i 

undervisningssammanhang och i vilken mån de utgör underlag för diskussioner kring jämställdhet. 

Ytterligare en fråga som har dykt upp under arbetets gång men som vi har valt att inte ta upp i 

diskussionen kring analysen, är om det finns några skillnader i bildval, språk, innehåll och 

utformning av läroböcker beroende på om författaren är en kvinna eller man? 
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