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SAMMA�FATT�I�G 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga och analysera hur kvinnor och män konstrueras i 

läroböcker i samhällskunskap för gymnasieskolan. För att uppnå syftet har vi utgått från 

frågor som rör mönster och skillnader i hur kvinnor och män konstrueras. Vi har även använt 

oss av mer precisa frågor, frågor som rör kvinnors och mäns sysselsättning, vilka roller de 

tilldelas samt i vilka sammanhang de förekommer i läroböckerna. Studien omfattar tre 

läroböcker i samhällskunskap för gymnasieskolans A-kurs. Den metod vi valt för vår studie är 

socialsemiotiken som vi använt oss av för att analysera såväl text som bild i läroböckerna.  

 

Analysen av empirin resulterade i sex kategorier som visar på mönster i hur kvinnor och män 

konstrueras: Mannen som viktig för samhället, Kvinnan som den ursäktade makthavaren, 

Mannen som kriminell, Kvinnan som utsatt, Mannen som grovarbetare samt Kvinnan som 

omsorgsgivare. I sammanläggandet av dessa sex kategorier kan tre stycken dikotomier bildas. 

Vad dessa sammantaget visar är att ett isärhållande av kvinnor och män är något 

genomgående i läroböckerna. Kvinnan gör en sak, mannen en annan. 

 

Nyckelord: genus, kön, textanalys, bildanalys, socialsemiotik, läroböcker 
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1. I�LED�I�G 

 
”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 

Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt 

och manligt” (Lpf 94, s 4). 

 

Ovanstående citat är hämtat från Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Med 

utgångspunkt från detta blir det således av vikt att som lärare vara medveten om de mönster 

och förväntningar som finns rörande kvinnor och män och på så sätt kunna handla i enlighet 

med skolans uppgift om att motverka könsstereotyper.  

 

Vad gäller läroplanens roll menar Staffan Selander (1994) att ”Medan läroplanen handlar om 

hur man i skolan bör tala om kunskaper och färdigheter, utgör de pedagogiska texterna den 

sociala instans där man de facto talar om kunskaper och färdigheter” (Selander 1994, s 46). 

Denna koppling mellan styrdokument och läroböcker utgör en viktig motivering till valet av 

forskningsobjekt i denna C-uppsats. Med utgångspunkt i den här kopplingen har vi valt att 

analysera läroböcker. 

 

Vad gäller läroböckernas roll i skolan skriver Selander (1988) att ”Förutom att förmedla 

kunskap, så organiserar läroboken elevernas tänkande, tillhandahåller begrepp, kategorier och 

problemlösningsscheman, antingen detta är avsett eller ej” (Selander 1988, s 121-122). Vad 

gäller elevens inlärning menar Selander (1994) vidare att de pedagogiska texterna fyller en 

roll som grund. Som Boel Englund (1999) belyser är dock inte läroböckernas roll helt entydig 

och hon menar att vad gäller hur stort inflytande läromedel har råder variationer mellan 

exempelvis olika ämnen och olika lärare.  

 

Utifrån våra erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har vi noterat att 

läroböcker i samhällskunskap har en betydande roll i undervisningen. Detta i kombination 

med vad Selanders ovan nämnda skrifter lyfter fram om läroböckernas roll i skolan gör att vi 

finner det relevant att djupare studera läroböckernas innehåll. Då vi båda ska bli 

samhällskunskapslärare på gymnasiet fann vi det lämpligt att analysera just 

samhällskunskapsböcker för gymnasiet. 
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Att läroplanen betonar vikten av att motverka könsbundna fördomar, i kombination med att 

läroböckerna fortfarande tycks ha en framträdande roll i skolan, väckte vårt intresse för att 

studera hur genus görs i läroböcker. I rapporten I enlighet med skolans värdegrund? från 

Skolverket (2006) studeras ett antal läroböcker i olika ämnen, utifrån bland annat 

könsaspekter. Forskare med specialkompetens inom varje område har genomfört 

granskningarna. Vad gäller granskningen av samhällskunskapsböcker med avseende på kön, 

skriver Britt-Marie Berge och Göran Widding (Skolverket 2006) att andelen män är mycket 

stor i de delar som gäller internationell politik, samtidigt är kvinnor och deras kompetens 

frånvarande i flera av böckernas teman. Texter om kön förekommer som särskilda avsnitt, 

utan koppling till övrigt innehåll. 

 

Det finns således likheter mellan vår C-uppsats fokus och rapporten från Skolverket (2006). 

En skillnad är dock att vi har för avsikt att fokusera på mönster vad gäller hur kön görs. Då 

rapporten från Skolverket (2006) är ämnesövergripande får just samhällskunskapsböcker inte 

så stort eget utrymme. Detta, menar vi, gör att det finns utrymme för en mer fokuserad studie 

på just genuasaspekter i samhällskunskapsböcker. 

 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Det övergripande syftet i vår C-uppsats är att kartlägga och analysera hur kvinnor och män 

konstrueras i läroböcker i samhällskunskap för gymnasieskolan. Kartläggningen och analysen 

sker både av bild och text. För att besvara detta syfte utgår vi från följande frågor: 

 

- Vilka mönster kan vi urskilja vad gäller hur kvinnor och män konstrueras? 

- Vilka skillnader mellan hur kvinnor och män konstrueras kan vi urskilja? 

 

1.2 DISPOSITION 

Den disposition vi valt i denna uppsats är uppställd på följande sätt: efter detta inledande 

kapitel redogör vi för tidigare forskning kring lärobokens roll samt studier som gjorts inom 

fältet för genusaspekter i läroböcker. Därefter redogör vi för uppsatsens teoretiska grund, 

vilken har sin utgångspunkt i genusteori samt det socialkonstruktionistiska perspektivet. I 

teorikapitlet redogör vi även för användningen av begreppen genus respektive kön, vilket är 

grundläggande för den genusteori som sedan följer. Efter teorikapitlet följer metodkapitlet där 

vår valda metod i form av socialsemiotik förklaras. Vi redogör även för hur vi valt att använda 
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oss av socialsemiotiska begrepp och analysverktyg som grund för vår tolkning av text och 

bild i läroböcker.  

 

Analysen som sedan följer är uppdelad i två steg, analyssteg ett och två, där steg ett är av mer 

kartläggande karaktär och redogör för hur denna kartläggning resulterade i ett antal kategorier 

vad gäller hur kvinnor och män konstrueras i läroböckerna. Exemplifieringar på dessa 

kategorier är sedan de som analyseras på ett text- och bildnära sätt i analyssteg två, med 

utgångspunkt i de socialsemiotiska begreppen samt genusteorin. Analysdelen avslutas med en 

sammanfattande analys som knyter samman resultaten från analyssteg ett och två och kopplar 

detta till genusteorin. Därefter följer ett diskussionskapitel som inleds med en diskussion av 

vår analys. I denna analysdiskussion ligger fokus på jämförelse mellan resultaten av vår studie 

och resultaten i de studier som presenterats som tidigare forskning. I diskussionskapitlet ingår 

även en metoddiskussion där de val vi gjort och vår roll i studien diskuteras. Den sista delen 

av denna uppsats utgörs av avslutande reflektioner, där vi knyter ihop vår studie som helhet 

och diskuterar förslag på vidare forskning. 

 

1.3 URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR 

Vi har valt ut tre läroböcker i samhällskunskap för vår studie. Urvalet baseras på ett antal 

kriterier som vi har satt upp för att överensstämma med vårt syfte. Vi gör inte anspråk på att 

urvalet ska vara representativt för samhällskunskapsböcker i Sverige, utan vi har valt att gå på 

djupet i de tre utvalda läroböckerna. Våra urvalskriterier tar avstamp i de kriterier som 

används i rapporten I enlighet med skolans värdegrund (Skolverket 2006). Vi har dock inte 

använt oss av samtliga av denna rapports kriterier, utan uteslutit några samt lagt till några 

andra kriterier. De av Skolverket (2006) använda kriterier vi valt att använda oss av är att 

böckerna endast är riktade till gymnasieskolans A-kurs, att de inte är anpassade till något 

särskilt gymnasieprogram, att inte samma författare har skrivit mer än en av böckerna samt att 

de granskade böckerna kommer från olika bokförlag. 

 

Utöver ovanstående kriterier har vi även lagt till kriteriet om att böckerna ska vara tryckta de 

senaste tio åren, för att få ett någorlunda aktuellt material. Vidare har vi lagt till kriteriet om 

att böckerna, i de fall som de förkommer i två versioner, varav en är mer omfattande, har vi 

valt den mer omfattande versionen. En annan del av vårt urval är att vi bara valt titlar från de 
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fem största läromedelsförlagen, Bonnier Utbildning, Elevdata i Malmö, Gleerups, Liber samt 

Natur och Kultur.1  

 

Utifrån ovanstående kriterier hittade vi sju titlar, fördelade på fyra olika läromedelsförlag, i 

vår urvalsram. Då vi har valt att avgränsa vår studie till tre läroböcker valde vi följande tre:  

 

'ya Millennium. Samhällskunskap A. (Palmquist & Widberg 2007). Fjärde upplagan, första 

tryckningen. Utgiven av Bonnier Utbildning.  

 

Reflex A-kurs plus. (Almgren, Höjelid & Nilsson 2004). Fjärde upplagan, åttonde 

tryckningen. Utgiven av Gleerups Utbildning.  

 

Samhälle.nu. Samhällskunskap för gymnasiet A+. (Höglund, Jarlén, Lind & Lökholm 2004). 

Första upplagans tredje tryckning. Utgiven av Natur och Kultur.  

 

För att ytterligare avgränsa vår studie har vi valt att endast analysera den tryckta läroboken. 

Annat material som är kopplat till böckerna, såsom lärarhandledning och digitalt material 

ingår således inte i vår studie. Vidare har vi studerat bild, bildtext och text i samtliga kapitel i 

de tre läroböckerna. I vår studie jämställs text och bild som citat och analyseras med samma 

verktyg och utifrån samma aspekter. Vi har dock valt att inte studera innehållsförteckning 

samt sak- och personregister. Då vårt syfte är att analysera och kartlägga hur kvinnor och män 

konstrueras och att vi dessutom inte har några jämförande anspråk behandlar vi läroböckerna 

som en helhet. Vad gäller bilderna i läroböckerna så har vi valt bort de bilder där vi varit 

osäkra på huruvida personen/personerna på bilderna är kvinnor eller män.  

 

Vad gäller forskningsetiska överväganden är det Informationskravet (Vetenskapsrådet 2003) 

som blir aktuellt i vår studie. Vi har informerat berörda läromedelsförlag samt bildbyråer om 

vår studie i syfte att fråga angående rätten att publicera deras bilder i vår uppsats. Vi har fått 

en sådan tillåtelse från samtliga berörda läromedelsförlag samt bildbyråer. 

                                                           
1 Dessa är de fem läromedelsförlag, utan inbördes ordning, som är störst i Sverige. Statistiken baseras på 

Svenska Läromedels medlemmars försäljningsstatistik för år 2009. Medlemmarna i Svenska Läromedel utgör 

drygt 80 procent av marknaden (Svenska Läromedel, Hanna Hellzén Cramér, Personlig kommunikation via e-

post, 2010-10-22).  
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2. TIDIGARE FORSK�I�G 

I detta kapitel kommer vi först att redogöra för lärobokens roll i skolan med stöd i 

vetenskapliga texter. Därefter kommer vi att redogöra för ett antal olika studier som gjorts 

inom fältet för genusaspekter i läroböcker. 

 

2.1 LÄROBOKENS ROLL 

Selander (1988) skriver om lärobokens roll och menar att ”… läroboken organiserar elevernas 

tänkande om omvärlden, erbjuder kategorier och strukturer, till synes rationellt och objektivt 

organiserade” (Selander 1988, s 17). Vidare menar han att pedagogiska texter, exempelvis 

läroböcker, har en roll som är central i undervisningen. Pedagogiska texter fungerar enligt 

Selander (1988) som en grund för undervisningens innehåll och dessutom går man tillbaka till 

dem vid förhör. Han menar även att de innefattar såväl kunskap som moral. Att se läroboken 

som en ram för vad som tas upp i undervisningen är något som även Ann-Christine Juhlin 

Svensson (2000) belyser i sin studie 'ya redskap för lärande. Studier av lärares val och 

användning av läromedel i gymnasieskolan. I de lärarintervjuer som Juhlin Svensson (2000) 

genomfört framkommer att läroboken exempelvis utgör ett ramverk för urvalet av stoff. 

Däremot uttrycktes inte i intervjuerna något om att läroboken styr innehållet i undervisningen. 

 

Selander (1988) menar dock att det inte längre går att säga att läroboken utgör den enda 

självklara kunskapskällan. Englund (1999) menar att det råder variationer vad gäller hur stort 

inflytande läromedel har i skolan, bland annat beroende på lärare och vilket ämne det rör sig 

om. Hon menar dock att generellt sett är lärobokens ställning stark, i den bemärkelsen att den 

anger en riktning för undervisningen. I likhet med det Englund (1999) skriver, visar Juhlin 

Svenssons (2000) studie att olika lärare har olika sätt att förhålla sig till läroboken. 

Att läroboken används även i till exempel ämnet samhällskunskap visar Juhlin Svensson 

(2000) på. I en intervju med en samhällskunskapslärare i hennes studie framkommer att 

läroboken visserligen inte används som det enda inslaget i undervisningen, men att läroboken 

trots allt används som en kunskapskälla och utgör något gemensamt som sedan kompletteras 

med annat material. 

2.2 GENUS I LÄROBÖCKER 

Vad gäller fältet läroböcker kopplat till genusaspekter, finns en hel del forskning gjord. Vi har 

dock funnit att denna forskning inte i någon större utsträckning behandlar 
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samhällskunskapsböcker för gymnasiet. Här nedan presenteras studier som berör 

läroboksanalyser ur ett genusperspektiv, med utgångspunkt i olika ämnen och olika skolår.  

 

Agneta Bronäs (2000a) har i sin avhandling Demokratins ansikte. En jämförande studie av 

tyska och svenska samhällskunskapsböcker för gymnasiet undersökt hur bilden av demokrati 

framställs i tyska och svenska läroböcker. Bronäs (2000a) har analyserat både bild och text. 

Böckerna som valts ut är utgivna mellan år 1950 och 1999, eftersom hennes avsikt är att 

analysera de eventuella förändringar som skett av demokratibegreppet över tid. Studien berör 

även genusaspekter, bland annat i bildanalysen där hon kvantifierar antal kvinnor och män 

som förekommer i läroböckerna. Syftet med ett sådant kvantitativt inslag är att undersöka 

vilkas röster som ges plats i böckerna. Kvinnor är en av de grupper som Bronäs (2000a) 

menar är underrepresenterade i läroböckernas bilder.  Vid de tillfällen då kvinnor är aktiva i 

läroböckerna agerar de utifrån sin modersroll och ofta förekommer kvinnorna i ett ”vårdande 

sammanhang” (Bronäs 2000a, s 237).  

 

Kvinnor är en av de grupper som Bronäs (2000a) identifierar som marginaliserade till följd av 

att de inte finns på så många av bilderna. I de fall som kvinnor förekommer skildras de som 

”… oengagerade och passiva samhällsmedborgare” (Bronäs 2000a, s 237).  Männen däremot 

framstår enligt Bronäs (2000a) som aktiva inom samhällets politiska arena. I 

tidsskriftsartikeln ”Demokratins ansikte” skriver Bronäs (2000b) vidare om resultatet från 

studien. Vad gäller den bild av kvinnor som läroböckerna uttrycker, menar Bronäs att 

”Kvinnorna saknar röst i samhällskunskapsböckerna och får de röst, så är det ofta via 

männen” (Bronäs 2000b, s 32). Bronäs (2000b) menar att det i läroböckerna borde ges mer 

utrymme för diskussion och problematisering av innehållet.  

 

Hur ofta kvinnor och män förekommer i läroböcker är något som även Jörgen Mattlar (2008) 

studerar i avhandlingen Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som 

andraspråk (1995-2005). I denna studie undersöker Mattlar (2008) de ideologier om det 

svenska samhället som förmedlas i läroböckerna. Fokus för avhandlingen är kön, etnicitet och 

klass. Studien är både kvantitativ och kvalitativ. I den kvantitativa delen av studien har 

Mattlar (2008) bland annat undersökt könsfördelningen i läroböckerna, genom att bland annat 

räkna antalet personnamn. Vad gäller fiktiva personer kommer Mattlar (2008) fram till att det 

råder en överrepresentation av män i fyra av fem böcker. En av böckerna har en jämn 

könsfördelning. Vad gäller ickefiktiva personer så har samtliga studerade böcker dock en 
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ojämn könsfördelning, med manlig dominans. Mattlar (2008) kategoriserar de fem böckerna 

efter synen på kön och de tre synsätt som han funnit är konstruktivistiskt, essentialistiskt och 

en blandning av de två. Tre av böckerna ansluter till ett konstruktivistiskt synsätt på kön. 

Enligt Mattlar (2008) betyder det konstruktivistiska synsättet att kön görs. Det vill säga 

skillnaderna mellan kvinnor och män har kulturella och sociala förklaringar. I dessa tre böcker 

ses det som negativt att det finns skillnader mellan könen. Utifrån den essentialistiska synen 

ses kön som något biologiskt skapat och förklaringen till skillnaderna mellan kvinnor och män 

finns således i biologin. En av de studerade läroböckerna är enligt Mattlar (2008) 

essentialistiskt influerad. Boken skildrar till viss del olika kompetenser som kopplas till 

könen. Den femte boken är en blandning av de två ovanstående synsätten.  

 

Ytterligare en studie som behandlar genusaspekter i läromedel presenteras i artikeln ”Genus 

och etnicitet i en »läsebok» i den svenska mångetniska skolan”, där Angerd Eilard (2004) 

granskar text och bild i läseboken Förstagluttarna B, skriven av Moni Nilsson-Brännström. 

Läseboken riktar sig till elever i skolår ett och två. Det Eilard (2004) kommer fram till vad 

gäller genusaspekten är att boken delvis uttrycker tvetydiga bilder av hur till exempel en 

flicka ska vara. Ett scenario som Eilard (2004) belyser är när en flicka har på sig en klänning 

som hon tycker om, trots omgivningens åsikter - men till slut böjer hon sig för omgivningens 

åsikter och slutar använda klänningen. Att flickan till en början behåller klänningen kan enligt 

Eilard (2004) tolkas som ett uttryck för den självständiga flickan men att hon slutar använda 

den kan i sin tur tolkas som en symbol för flickors förväntade anpassning till samhällets 

normer. Vidare menar Eilard (2004) att vissa exempel ur boken framställer kvinnan som 

objekt och förmedlar bilden att kvinnlighet är något som finns för mannen. Genomgående i 

artikeln belyser hon hur stereotyper synliggörs, så väl gällande etnicitet som genus. Som 

exempel på detta kan nämnas bilden av att flickor sminkar sig. De aktiviteter som barnen 

ägnar sig åt följer den traditionella bilden då pojkar spelar fotboll och flickor leker med 

barbiedockor. Vad gäller antalet, har Eilard (2004) dock funnit att pojkar och flickor 

förekommer ungefär lika ofta i boken.  

 

På uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan har Ann-Sofie Ohlander i SOU 2010:33 

genomfört en studie av samhällskunskapsböcker med utgångspunkt i jämställdhetsfrågan. 

Syftet är att svara på hur kvinnor och män framställs i de granskade läroböckerna och bland 

annat svara på frågan hur ofta kvinnor och män förekommer. Vad gäller samhällskunskap i 

gymnasieskolan har två läroböcker granskats, båda avsedda för A-kursen. Texten i böckerna 
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har analyserats, men även annat material så som bilder. I den första granskade 

samhällskunskapsboken för gymnasieskolan menar Ohlander (SOU 2010:33) att det är få 

foton där kvinnor förekommer och att det generellt förekommer könsstereotypa bilder. Av 

totalt 67 personer vars namn nämns är 56 stycken män och 11 kvinnor. Inga kvinnliga 

statschefer nämns. I den andra samhällskunskapsboken för gymnasieskolan finns 15 foton 

som visar enbart män och 8 som visar enbart kvinnor. Bilder på kvinnor är inte så många, men 

enligt Ohlander (SOU 2010:33) ger de ändå en representativ bild av exempelvis kvinnors 

yrken. Bilder visas på kvinnor i roller inom exempelvis vården, polisen och handeln. Männen 

däremot framställs stereotypt, i egenskap av roller som till exempel polis, traktorförare och 

byggnadsarbetare. Sammanfattningsvis visar Ohlander (SOU 2010:33) att de granskade 

läroböckerna, både mellan sig och inom sig, uppvisar skillnader i hur jämställdhet framställs. 

Skillnaderna inom böckerna menar Ohlander (SOU 2010:33) delvis kan bero på att de är 

skrivna av olika författare, författare som har olika ämnesinriktningar. Av de böcker som 

Ohlander studerat så menar hon att ”Sämst klarar de båda gymnasieböckerna en granskning 

av kvinno- och jämställdhetsaspekter” (SOU 2010:33, s 77). 

 

Även Moira von Wright (1999) har i sin studie Genus och text. 'är kan man tala om 

jämställdhet i fysikläromedel? analyserat läroböcker för grundskolan och gymnasieskolan 

utifrån genusperspektiv. Syftet med studien är att undersöka vilken bild av kvinnligt och 

manligt som förmedlas i texterna. Detta kopplas sedan till skolans jämställdhetsuppdrag. Von 

Wrights (1999) huvudsakliga fokus ligger på hur genus konstrueras genom språket. Hon har i 

viss utsträckning även analyserat bild och bildtext. Von Wright (1999) kommer fram till att 

fysikämnet är något som läroböckerna framställer som manligt kodat. Kvinnliga 

vetenskapsmän förekommer knappt, medan män presenteras som tänkare och vetenskapsmän.  

Avslutningsvis menar hon att ”Slutsatsen av denna textanalys blir att läromedlen i fysik 

otvivelaktigt värderar det som traditionellt tillskrivs manligt genus högre än kvinnligt genus, 

…” (von Wright 1999, s 62).  

 

Det är inte bara i en svensk kontext som studier gjorts av hur kvinnor och män framställs i 

läroböcker. Jackie F.K. Lee och Peter Collins (2009) presenterar i artikeln ”Australian 

English-language textbooks: the gender issues”, resultatet av en studie som gjorts av tio 

australiensiska läroböcker i engelska. I studien undersöks både text och bild, med fokus på 

bland annat hur ofta kvinnliga och manliga karaktärer förekommer samt vilka roller de ges. 

Totalt sett är andelen män högre än andelen kvinnor i texten. Studien visar också att kvinnor 
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och män skildras enligt traditionella stereotypa roller, till exempel kvinnor som butiksbiträden 

och män som soldater. Lee och Collins (2009) studie visar vidare att män dominerar på 

bilderna men på de bilder som skildrar hushållsarbete dominerar kvinnorna. Vidare ger de 

exempel på ett kapitel från en av läroböckerna där män framställs som hjältar och kvinnor 

som offer. I en jämförelse med statistik från Australian Bureau of Statistics 2007, menar Lee 

och Collins (2009) att läroböckerna kan sägas återge en realistisk bild av hur samhället ser ut. 

Statistiken visar nämligen att kvinnor jobbar inom exempelvis handel och servicesektorer 

medan män oftare återfinns i yrken inom transport och produktion. Något som bör diskuteras 

menar Lee och Collins (2009) är om läroboksförfattarna bör skriva läroböcker som 

återspeglar samhället eller som utmanar stereotyper.  

 

Lee och Collins (2009) har i studien även gjort en analys av språket i läroböckerna. I de fall 

man inte vet vilket kön det är tal om, används i allt mindre omfattning ord som he, utan mer 

vad de benämner som termer som är ”gender-neutral” (Lee & Collins 2009, s 364). Det vill 

säga att undvika att använda termer och begrepp som exempelvis slutar med –man. Vidare 

konstaterar Lee och Collins (2009) att böckerna ofta sätter manliga namn först i sammanhang 

där båda könen förekommer i ordpar, till exempel ”males and females” (Lee & Collins 2009, 

s 365). 

 

Ovan nämnda studier har delvis andra inriktningar och fokus än vår C-uppsats men är ändå att 

betrakta som relevanta för vår studie då de ger en bild av hur forskningsläget ser ut inom 

fältet. Trots att inte alla av ovanstående studier specifikt berör samhällskunskapsläroböcker 

för gymnasieskolan, finns flera beröringspunkter med vår studie. På så sätt är de relevanta för 

vår studie då de möjliggör för oss att i vårt diskussionskapitel koppla tillbaka till dem och 

jämföra deras resultat med vårt resultat.
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3. GE�USTEORI 

Det socialkonstruktionistiska perspektivet går väl ihop med den genusteori som fokuserar på 

kvinnor och män som något som skapas. För att tydliggöra vår användning av genusteori och 

hur vi kopplat den till socialkonstruktionismen kommer nedan socialkonstruktionismen 

presenteras först därefter presenteras genusteorin. 

 

3.1 SOCIALKONSTRUKTIONISM 

I denna studie utgår vi ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Enligt Vivien Burr (2003) 

finns det inget entydigt karaktärsdrag som definierar socialkonstruktionismen. Däremot finns 

det ett antal grundläggande utgångspunkter som allt socialkonstruktionistiskt tänkande utgår 

från. Burr (2003) refererar till Gergen som presenterar dessa utgångspunkter. För det första så 

handlar det om att ställa sig kritisk till att ta saker och ting för givet och att ifrågasätta 

uppfattningen om att det finns en objektiv kunskap. För det andra så är det sätt vi förstår 

världen beroende av den historiska och kulturella kontexten. För det tredje utgår ett 

socialkonstruktionistiskt tänkande från uppfattningen att det är det sociala samspelet som 

skapar kunskap. Således är det sociala samspelet en viktig faktor i socialkonstruktionismen. 

För det fjärde, skriver Burr (2003), med hänvisning till Gergen att, beroende på hur något 

konstrueras så agerar vi på olika sätt. Om, exempelvis, vi ser alkoholism som en 

beroendesjukdom så agerar vi på ett sätt, om vi ser alkoholism som något kriminellt så agerar 

vi på ett annat sätt. 

Peter L. Berger och Thomas Luckmann (1966) för ett liknande resonemang när de beskriver 

”verkligheten” och ”kunskap” som socialt konstruerade. De är i den förståelsen som 

konstruktioner måste förstås i sitt sociala sammanhang. Det som är ”verkligt” eller ”kunskap” 

kan då skilja sig mellan olika samhällen och mellan olika grupper i ett samhälle. Vidare visar 

Berger och Luckmann på den sociala situationens betydelse för kunskap, ”And in so far as all 

human ‘knowledge’ is developed, transmitted and maintained in social situations, ...” (Berger 

& Luckmann 1966, s 15). 

Vid en första anblick kan det verka problematiskt att använda kategorierna kvinnor och män 

som utgångspunkt för vår studie, då vi har en socialkonstruktionistisk utgångspunkt. Som 

Burr (2003) skriver så är det inte givet att kvinna och man är av naturen givna kategorier, de 

är socialt konstruerade. Vi vill därför understryka att vi lägger fokus på den sociala, kulturella 

och historiska konstruktionen av kvinna respektive man. 
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3.2 BEGREPPEN KÖN OCH GENUS 

Vår teoretiska utgångspunkt i denna studie utgörs av genusteori. Därför finner vi det relevant 

och viktigt att redogöra för innebörden i och skillnaderna mellan begreppen kön och genus, 

enligt olika forskare, samt utifrån detta klargöra hur vi kommer att använda oss av respektive 

begrepp i vår studie.  

 

Enligt Yvonne Hirdman (2001) användes begreppet genus i svenska språket, enbart i 

egenskap av term inom lingvistiken, fram till 1980-talet. Därefter började genus användas 

som översättning till det engelska ordet ”gender”, som blev allt vanligare inom 

kvinnoforskningen. Begreppet infördes för att belysa maktordningen mellan kvinnor och män. 

Hirdman (1988) betonar fördelarna med begreppet genus framför begrepp som ”socialt kön” 

och ”könsroll”, som vissa andra föreslår. Hirdman menar att begreppet socialt kön likt 

begreppet könsroll, ger association till att det handlar om något som man kan ta av sig och 

frigöra sig från.  

 

Utgångspunkten för sättet på vilket Hirdman (2001) beskriver genusbegreppet är att genus 

inte bara handlar om något biologiskt, utan även inkluderar det skapade. Det illustrerar 

Hirdman på följande sätt: ”Jag vill att man tack var [sic] det begreppet ska kunna se hur 

människor formas och formar sig till Man och Kvinna” (Hirdman 2001, s 11). Ordet kön 

menar Hirdman (2001) för lätt tankarna till det biologiska könet och en sexuell dimension, 

medan begreppet genus även ger utrymme för det socialt konstruerade. Hirdman poängterar 

att valet av begrepp därför inte bara är en fråga om tycke, då valet får olika konsekvenser. 

Vidare menar Hirdman (1988) att, genom begreppet genus, anges även att uppfattningar om 

vad en kvinna respektive en man är, är något föränderligt. Avslutningsvis menar Hirdman 

(2001) att genus inte bara handlar om kroppar, utan är genomgående i allting: ”... tankarna om 

manligt/kvinnligt, man/kvinna genomsyrar världen omkring oss och fyller platser, situationer, 

tyg, mat, politik, arbete” (Hirdman 2001, s 16). 

 

I detta sammanhang är det dock viktigt att poängtera att det även finns andra uppfattningar 

kring innebörden och användandet av begreppen kön och genus. Ylva Elvin-Nowak och 

Heléne Thomsson2 (2003) menar att begreppet kön är att betrakta som en verbform, kön är 

något vi ständigt gör. Ordet kön inrymmer således inte bara en uppdelning i biologiska 

                                                           
2 I denna bok har Elvin-Nowak och Thomsson skrivit inledningskapitlet tillsammans men sedan resterande 
kapitel var för sig, vilket är förklaringen till att vi hädanefter kommer att referera till dem var för sig. 
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skillnader utan Thomsson (2003a) menar att de använder begreppet som något som även 

inrymmer sociala och kulturella aspekter. Detta sätt att använda begreppet kön liknar således 

Hirdmans (2001) sätt att definiera genus. 

 

För att ytterligare problematisera hur begreppen genus och kön används kan Judith Butlers 

(2007) teori om detta nämnas. Butler (2007) diskuterar och problematiserar uppfattningen om 

att det finns en klar skillnad mellan kön och genus på så sätt att kön skulle vara det biologiska 

och genus det kulturellt skapade. Hon vänder sig mot att man strikt isärhåller dessa begrepp. 

Detta uttrycks i bland annat följande citat: ”Faktum är att könet definitionsmässigt skulle visa 

sig ha varit genus hela tiden” (Butler 2007, s 58). För Butler (2007) är det inte självklart att 

kön är något av naturen givet. Hon ifrågasätter innebörden av kön respektive genus och 

presenterar idén att även kön är något konstruerat.  

 

Raewyn (tidigare R.W.) Connell (2009) lyfter fram argument mot den definition av genus 

som byggs upp av fokus på skillnader och motsatser och som tar utgångspunkt i att det råder 

en biologisk uppdelning och att genus då handlar om de sociala och kulturella skillnader som 

finns mellan kvinnor och män. Hon menar att genom ett sådant dikotomitänkande exkluderas 

att det även finns skillnader från genusbegreppet mellan olika kvinnor och olika män. Istället 

för ett skillnadstänkande påvisar Connell (2009) att genus huvudsakligen handlar om sociala 

relationer och social struktur: ”Det är ett mönster i våra sociala arrangemang och i de dagliga 

aktiviteter eller praktiker som de arrangemangen styr” (Connell 2009, s 25). Connell (1987) 

menar vidare att genus är en process, det vill säga det handlar om att kunna använda genus 

som ett verb.  

Connell (2009) använder stundtals även begreppet kön, framförallt i de avsnitt som berör 

uppfattningarna kring de biologiska skillnaderna mellan kvinnor och män. Likt Hirdman 

(1988) visar även Connell (1987) på de nackdelar som finns med att använda begreppet 

könsroll istället för genus. Connell (1987) menar att begreppet könsroll medför ett fokus på 

biologiska skillnader mellan könen och uppmärksammar inte maktdimensionen.  

Som vi ser ovan finns det ingen entydig definition av begreppen genus och kön. Vi har dock 

valt att använda begreppen synonymt. Vidare vill vi understryka att detta gäller i de fall där vi 

inte refererar till någon specifik teoretiker. Den innebörd vi lägger i begreppen genus och kön 
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är att de i första hand syftar på det socialt skapade men det finns ett biologiskt element i 

begreppen, det vill säga det kroppsliga bidrar till att konstruera oss som kvinnor och män. 

3.3 GENUSSYSTEMET OCH ANDRA ORDNINGAR 

Enligt Hirdman (1988) är genussystemet en ordning, en struktur som påverkar andra 

ordningar i samhället. Hon definierar genussystemet som ”... en ordningsstruktur av kön” 

(Hirdman 1988, s 51). Hirdman (1988) menar att genussystemet byggs upp av två principer, 

varav den ena handlar om isärhållande. Kvinnligt och manligt ses som motsatspar och ska 

hållas isär. Denna princip närvarar överallt och synliggörs till exempel i form av 

arbetsdelningen mellan kvinnor och män. Det är också principen om isärhållande som 

legitimerar den andra av genussystemets logiker, att mannen är norm och ses som det 

normala. Mannen är människan.  Hirdman (1988) menar att detta också leder till att kvinnan 

blir underordnad mannen.  

Hirdman (2001) skriver även om genuskontrakt, det vill säga stereotypa uppfattningar om 

kvinnor och män. Hirdman understryker dock att det inte är tal om något kontrakt i den 

bemärkelsen att det skulle innebära en överenskommelse mellan jämlika parter. Det handlar 

istället om en typ av tvång: ”Ty vad begreppet vill ringa in är det strukturella tvång som båda 

kön tyngs under, som av ett gemensamt ok de inte kan ruska av sig ...” (Hirdman 2001, s 84). 

Hirdman (1988) menar att det handlar om konkreta föreställningar om hur kvinnor och män 

ska vara, prata, klä sig, se ut och så vidare. Kontrakten förs vidare över generationerna och 

kan sägas operationalisera genussystemet. Hirdman (2001) menar vidare att genom kontrakten 

anges vilka rättigheter som kvinnor respektive män har och kontrakten påverkar våra 

handlingsmöjligheter och villkor. Detta illustreras i följande citat: ”Det stereotypa, 

idealtypiska kontrakt där Han har ansvaret, beskyddet, försörjningen på sin sida och Hon har 

födandet, uppfödandet, beroendet på sin, markerar tydligt könens skilda positioner och 

närmast kontrasterande förutsättningar” (Hirdman 2001, s 88). Hirdman (2001) menar vidare 

att kontrakten dock inte är oföränderliga eller beständiga. De kan skilja sig mellan tid, klass 

och så vidare.  

Hirdman (2001) talar om olika formler för hur Han och Hon görs. Den första formeln handlar 

om att kvinnan inte är en man, Hon är frånvarande och bortglömd. Den andra formeln handlar 

om att Hon är en ofullständig Han. Den tredje formeln handlar om ett dikotomitänkande, där 

kvinnor och män besitter olika egenskaper och hålls isär. 
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Thomsson (2003b) refererar till Hirdman som den som fått begreppet genussystem att bli ett 

begrepp som används till vardags. Thomsson (2003b) likställer dock detta begrepp med 

begreppet könsmaktsystem, vilket sedan är det begrepp hon använder i sitt resonemang. 

Thomsson (2003b) menar att det handlar om ett system byggt på samhälleliga strukturer, där 

kvinnor blir underordnade och männen blir överordnade och ges mer makt. Strukturerna blir 

på olika sätt synliga i vardagen. Det finns inget egentligt tvång att följa strukturerna, men den 

som inte gör det riskerar att bli ifrågasatt. En person som bryter mot dessa strukturer riskerar 

att bli betraktad som någon avvikande.  

Precis som Hirdman (1988) förklarar Thomsson (2003b) systemets två principer, att kvinnor 

och män hålls isär och att männen utgör normen. Isärhållandet syns till exempel i form av att 

kvinnan avbildas på ett sätt, mannen på ett annat. Den manliga normen återspeglas bland 

annat i uppfattning om att män är lite bättre. Thomsson (2003b) menar att en förutsättning för 

att könsmaktsystemet ska fungera är att ingen ifrågasätter det. Många finner sig dock i 

systemet och har inte ork att ifrågasätta systemet, ”De flesta sväljer samhällsordningen och 

den stereotypa synen på kvinnor och män, på samma sätt som så mycket annat sväljs ner” 

(Thomsson 2003b, s 53). Thomsson (2003b) menar dock att det går att sätta sig emot och 

bryta mot systemet som råder. Till saken hör dock att de som har de största möjligheterna att 

förändra detta ofta inte gör det, eftersom många av dem är män, det vill säga de tjänar på 

könsmaktsystemet. 

Elvin-Nowak (2003) visar vidare på en koppling mellan föreställningar och biologi, då hon 

menar att ”… biologin används för att rättfärdiga normer i samhället som utesluter kvinnor 

och ursäktar män” (Elvin-Nowak 2003, s 125). Med detta menar Elvin-Nowak (2003) att 

mäns biologi, till exempel deras hormoner, ursäktar att män utövar våld mot kvinnor. 

Kvinnors biologi används dock inte på samma sätt, utan som motiv till varför kvinnor är 

olämpliga inom vissa områden. Ett exempel på detta är då kvinnors lägre löneutveckling 

motiveras med att kvinnor föder barn. 

Connell (2009) inleder sin bok Om genus med att redogöra för en rad olika områden där 

kvinnors och mäns representation ser olika ut, exempel på detta är att män dominerar inom 

områden som juridik och teknik samt på ledarpositioner i företagsvärlden. Kvinnor 

förekommer i stor utsträckning inom vård- och serviceyrken. Det är också kvinnor som står 

för det mesta av det oavlönade arbetet i hemmet. Connell (2009) menar att det inte är någon 
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slump att det är på det här sättet. Hon menar att det handlar om ett mönster som den typen av 

fakta som hon ovan presenterar tillsammans är med och skapar. Detta mönster benämner 

Connell (2009) som genusordningen. Denna ordning faller sig ofta så ”naturlig” för oss att det 

blir starka reaktioner om någon bryter mot den. Här kan således likheter ses med Thomssons 

(2003b) resonemang om att då någon bryter mot rådande struktur så riskerar individen att ses 

som avvikande. 

Connell (2009) refererar till Simone de Beauvoirs resonemang och menar att ”kvinna” och 

”man” är något som man blir, inte något man är från början. Det handlar om en konstruktion. 

Inte heller kvinnlighet och manlighet är något som naturen skapat, utan något som både 

normerna och vi själva är med och skapar. 

Till skillnad från Hirdmans (2001) ovan beskrivna resonemang ligger hos Connell (2009) en 

större betoning på att det finns variationer inom gruppen kvinnor och gruppen män. Hon 

betonar att inte alla män tjänar lika mycket på genusordningen. Homosexuella män och män 

som ses som feminina diskrimineras och misshandlas, då de inte anses falla inom ramen för 

den rådande maskulinitetsnormen. Connell (2009) belyser hur vanliga uppfattningarna är att 

de biologiska skillnaderna får en direkt verkan på skillnader i form av till exempel att män är 

bra på teknik och är aggressiva, att kvinnor och män har olika intressen och att kvinnor har en 

omvårdnadspräglad personlighet. 

Connell (2009) beskriver genusordningen som mönster som råder på samhällelig nivå, olika 

institutioner till exempel skolan har sina egna mönster som hon benämner genusregimer. 

Dessa kan se ut som genusordningen i övrigt, men kan även skilja sig ifrån denna. Exempel 

på genusregimer kan till exempel vara att det på en arbetsplats råder en uppdelning där 

cheferna till största del är män och de som arbetar som kontorister är kvinnor. Connell (2009) 

påpekar dock att dessa mönster och genusrelationer i övrigt är föränderliga.  

I boken Gender & Power kritiserar Connell (1987) könsrollsteorin för att inte uppmärksamma 

dimensionen makt i genusrelationerna och i boken är makt ett återkommande tema. Connell 

(1987) menar att makt är en av de tre grundläggande strukturerna av genusordningen. Hon 

understryker dock att det inte bara handlar om makt där kvinnor underordnas, utan även om 

en hierarki inom gruppen män.  
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Både Connell (2009) och Thomsson (2003c) menar att man inte bara kan se till människors 

könstillhörighet, skillnader mellan olika individer kan också bero på till exempel 

klasstillhörighet. De betonar således intersektionalitet. Vi vill här understryka att vi ser detta 

perspektiv som viktigt, men att vi inom ramen för den här studien kommer att fokusera på 

genus.
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4. METOD 

Den metod vi valt för text- och bildanalys är socialsemiotiken och i synnerhet vissa 

socialsemiotiska begrepp, som vi funnit relevanta och användbara i vår studie. I detta kapitel 

motiverar vi att vi valt socialsemiotiken som grund för vår studie. Dessutom redogör vi för 

vad som skiljer socialsemiotik i relation till semiotik. Vi kommer även att redogöra för 

socialsemiotikens grunder samt redogöra för de socialsemiotiska begrepp som vi valt att 

använda och på vilket sätt vi valt att använda dem. Vi inleder med en kort redogörelse för 

kvalitativa studier och varför vi ser det som lämpligt att använda oss av en kvalitativ metod i 

vår studie. 

 

4.1 KVALITATIV STUDIE 

I vår studie har vi valt en kvalitativ ansats. Som Pål Repstad (2007) skriver innebär en 

kvalitativ studie att man studerar avgränsade miljöer utifrån dess helhet. Det handlar om att gå 

på djupet. Vi utgår ifrån en sådan ansats i vår studie i form av att vår empiri består av ett 

begränsat antal (tre) läroböcker som vi analyserar på djupet utifrån ett begränsat område, med 

avseende på genusaspekter. Vi vill således understryka att studien inte gör några anspråk på 

generaliserbarhet.  

En annan aspekt av en kvalitativ studie som Repstad (2007) lyfter fram är att 

problemformulering, datainsamling och analys sker parallellt. Han menar att en kvalitativ 

studie således är flexibel. Vi finner det relevant att ha ett sådant flexibelt förhållningssätt då 

alltför styrda och bestämda frågor från början skulle kunna försvåra för vår studie av 

läroböckerna genom att vissa delar, som kunde ha varit av vikt, kunde riskera att falla utanför 

ramen för frågeställningarna. Att insamlingen av data och analysen görs parallellt syns i vår 

uppsats då vi stegvis minskat mängden empiri och fördjupat analysen gradvis. 

Karin Widerberg (2002) menar att en kvalitativ studies syfte är att söka efter ett fenomens 

innebörd och egenskaper, till exempel genom att fråga efter betydelsen av ett fenomen. På ett 

liknande sätt beskriver Repstad (2007) en kvalitativ studie som något som studerar ”det som 

finns” (Repstad 2007, s 22). Med avseende på vårt syfte så synliggörs detta genom att vi 

undersöker hur kvinnor och män framställs i läroböcker och dessutom är våra frågeställningar 

av kvalitativ karaktär då de ämnar svara på vad det handlar om och hur det förhåller sig. 
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Som Repstad (2007) dock påpekar är det sällan som en kvalitativ studie förekommer helt utan 

kvantitativa inslag. Även om vår studie huvudsakligen är kvalitativ ingår vissa kvantitativa 

inslag i form av att hur ofta kvinnor och män förekommer påverkat huruvida en viss 

framställning varit aktuell att ha med i en djupare analys.  

4.2 VARFÖR SOCIALSEMIOTIK? 

Enligt Mats Ekström och Ulla Moberg (2008) handlar semiotik om att tolka tecken i sådant 

som kommunicerar. Semiotiken använder ett textbegrepp som inte enbart innefattar det 

skrivna, utan innefattar allt sådant som bär på betydelse. Det kan således handla om 

exempelvis bilder, skyltar och kroppsspråk. En utgångspunkt är att samma tecken tolkas på 

olika sätt, beroende på vilket sammanhang det är satt i. Vidare menar Ekström och Moberg 

(2008) att en kritik som riktas mot semiotiken handlar om att den ger en bild av att dess 

analyser är objektiva. Robert Hodge och Gunther Kress (1988) menar att en problematik med 

semiotiken är att den ser semiotiska system som isolerade delar och att den sociala kontexten 

förbises. Vidare menar de att ur den här kritiken har en annan form av semiotik utvecklats, 

socialsemiotiken. Enligt Ekström och Moberg (2008) är socialsemiotiken praktiskt inriktad 

och fokuserar på social kontext. Då vi utgår ifrån en socialkonstruktionistisk ansats i denna 

uppsats ser vi socialsemiotiken som en relevant metod. Som tidigare nämnts  påpekar Burr 

(2003), med utgångspunkt från Gergen, att det socialkonstruktionistiska perspektivet bland 

annat utgår ifrån synsättet att det inte finns någon objektiv kunskap och att det är av vikt att se 

till den kulturella och historiska kontexten. Ett sådant synsätt anser vi stämmer väl överens 

med socialsemiotikens grundantaganden. Att utgå från semiotik hade varit problematiskt för 

oss, baserat på den kritik från Hodge och Kress (1988) som ovan presenterats och som menar 

att inte tillräckligt fokus läggs på den sociala kontexten. 

 

4.3 SOCIALSEMIOTIK 

Ekström och Moberg (2008) illustrerar skillnaden mellan semiotik och socialsemiotik så här: 

”Man har förflyttat sig från tecknet till ett praktikerperspektiv, från det regelstyrda till det vi 

faktiskt gör när vi skapar och tolkar betydelser” (Ekström & Moberg 2008, s 27). Enligt Theo 

van Leeuwen (2005) riktas fokus inom socialsemiotiken inte på tecknen utan på ”semiotiska 

resurser”. Han menar att användandet av begreppet ”resurs” istället för tecken medför en 

skillnad i att fokus då inte ligger på att tecken skulle ha någon viss på förhand given 
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betydelse. Enligt Ekström och Moberg (2008) ligger fokus inom socialsemiotiken på hur 

dessa resurser används i olika sammanhang.  

 

Enligt van Leeuwen (2005) kan en semiotisk resurs vara ett objekt men även en handling. En 

semiotisk resurs har en semiotisk potential, det vill säga vad resursen kan betyda, vad den har 

betytt tidigare och hur den används i sociala kontexter. För att exemplifiera detta tar han upp 

exemplet ”walking”, [handlingen att gå], vilket vissa kanske betraktar som en handling med 

en entydig betydelse. Van Leeuwen (2005) menar dock att det är en handling som utförs på 

olika sätt i olika sammanhang, det är skillnad på hur man går inom militären och hur man går 

inom modevärlden. Genom ens sätt att gå signaleras bland annat vem man är. Vidare tar van 

Leeuwen upp begreppet ”affordance”, vilket är ett begrepp som ligger nära semiotisk 

potential. Van Leeuwen (2005) refererar till Gibson som menar att ”affordance” handlar om 

vad det aktuella objektet har för potentialer att användas till och vilka egenskaper det har, som 

dock kan se olika ut beroende på vem som observerar och i vilken kontext denna/denne 

befinner sig.  

 

Van Leeuwen (2005) poängterar att en semiotisk resurs inte har någon objektiv betydelse. 

Detta innebär dock inte att semiotiska resurser kan tolkas helt fritt. Hur en semiotisk resurs får 

tolkas kontrolleras och legitimeras av människor i ett socialt sammanhang. Detta sker 

kontinuerligt men inte i lika stor utsträckning överallt. Graden av hur fast betydelse en 

semiotisk resurs har skiljer sig åt. Vissa resurser har betydelser som är mer fasta medan andra 

ger större utrymme för egna tolkningar. 

 

4.4 SOCIALSEMIOTISK ANALYS 

Van Leeuwen (2005) presenterar fyra dimensioner av socialsemiotisk analys. Han påpekar 

dock att för att få en komplett bild kan inte dessa fyra dimensioner ses var och en för sig. De 

måste ses tillsammans. 

 

Den första dimensionen som van Leeuwen (2005) tar upp är diskurs, vilken inte fokuserar på 

hur något kommuniceras utan vad som kommuniceras. Han menar att diskurser fungerar som 

ett ramverk för skapandet av förståelse: ”We need them as frameworks for making sense of 

things” (van Leeuwen 2005, s 95). Vidare menar van Leeuwen (2005) att diskurser handlar 

om en social konstruktion: ”… socially constructed knowledges of some aspect of reality” 
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(van Leeuwen 2005, s 94). Med detta menar van Leeuwen (2005) att beroende på den sociala 

kontexten konstrueras kunskap på olika sätt. Vidare understryker han att beroende på vilken 

diskurs vi befinner oss i får ett givet objekt olika betydelser. Det är i diskursen och genom den 

som kunskap om ett objekt konstrueras. För att fastställa att en given diskurs finns så 

använder man flera olika texter som rör samma ”aspect of reality” [verklighetsaspekt]. När 

liknande påståenden om en given verklighetsaspekt är återkommande i olika texter kan det 

säga vara en diskurs. Sammanfattningsvis menar van Leeuwen (2005) att diskurser är olika 

sätt att ha kunskap om samma objekt. Exempelvis kan hjärtat ses som en pump eller som en 

riskfaktor beroende på vilken diskurs som är aktuell. 

 

Den andra dimensionen av socialsemiotisk analys som van Leeuwen (2005) presenterar är 

genre, vilket handlar om hur något kommuniceras. Mer specifikt handlar det om hur ett 

kommunikativt mål kan uppnås. Ett sådant mål kan till exempel vara att övertyga någon, 

berätta något eller instruera någon. Genrer utgör en slags mallar för att skapa kommunikation. 

När van Leeuwen (2005) redogör för genre menar han att även frågor av typen Vem gör det? 

och Var? är aktuella och finns i bakgrunden. Sammanfattningsvis handlar genre om hur 

semiotiska resurser kan användas i kommunikation, det vill säga att genre utgör: ”… the key 

to studying how semiotic resources are used to enact communicative interactions …” (van 

Leeuwen 2005, s 91). 

 

Den tredje dimensionen av socialsemiotisk analys som van Leeuwen (2005) tar upp är stil, 

vilket handlar om sättet på vilket semiotiska resurser används för att exempelvis uttrycka sin 

identitet. Genom stil realiseras genre och diskurs. Enligt van Leeuwen (2005) finns det tre 

olika sorters stilar. Individuell stil handlar om en persons karaktär och identitet. Det handlar 

om de individuella variationer som det finns utrymme för inom ramen för vad som är socialt 

reglerat. Social stil handlar inte om någons personlighet, utan om vem man är utifrån sociala 

kategorier såsom kön och klass. Det handlar även om vad vi gör och vilka roller vi spelar i 

socialt reglerade sammanhang. Livsstil är den tredje och sista formen av stil som van 

Leeuwen (2005) presenterar. Den är en blandning av de två andra formerna av stil. Det 

handlar om en grupp individer som knyts samman av att de delar till exempel liknande 

fritidsaktiviteter eller liknande syn på vissa sociala frågor, exempelvis miljöfrågan.  

 

Den fjärde och sista dimensionen av socialsemiotisk analys som van Leeuwen (2005) redogör 

för är modalitet. Det handlar om hur sant något framställs. Van Leeuwen (2005) menar att 
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modalitet handlar om att semiotiska resurser uttrycker olika grad av sanning och verklighet. 

Enligt Hodge och Kress (1988) uttrycks detta i språket med modalitetstecken, som exempelvis 

”är” och ”skulle vara”. Modalitet uttrycks i hög respektive låg modalitet, där ordet ”är” har en 

hög modalitet. Kress och van Leeuwen (2006) poängterar dock att det inte handlar om en 

representations definitiva sanning eller osanning, utan att det handlar om framställning av 

något som sant eller osant. Olika sociala grupper har olika sätt att se på vad som är sant. Van 

Leeuwen (2005) menar även att det är den sociala kontexten som avgör om något ska ses som 

sant. 

 

4.5 DENOTATION OCH KONNOTATION 

Denotation syftar, enligt van Leeuwen (2005), på det konkreta, till exempel faktiska 

personer och platser. Konnotation däremot handlar inte om de konkreta tingen utan om ”ideas 

and values”, [föreställningar och värden]. Van Leeuwen (2005) refererar till Barthes 

definitioner av denotation och konnotation, dessa definitioner är utvecklade i relation till 

fotografier. Barthes talar om två lager av betydelse:  

”… the layer of denotation, that is the layer of ’what, or who, is represented here?’ and the 

layer of connotation, that is the layer of ’what ideas and values are expressed through what 

is represented, and through the way in which it is represented?’” (van Leeuwen 2005, s 37).  

Enligt Arthur Asa Berger (1999) handlar denotation om det bokstavliga medan konnotation 

handlar mer om det bildliga. Vidare menar Berger (1999) att konnotation handlar om det 

antydda medan denotation handlar om det uppenbara och är beskrivande. 

4.6 APPLICERING AV SOCIALSEMIOTISKA BEGREPP   

Nedan redogör vi för hur vi använder olika socialsemiotiska begrepp i vår kartläggning och 

analys av empirin, i form av de tre läroböckerna.  

 

Denotation 

Vi kommer att använda begreppet denotation i analyssteg ett för att identifiera alla de 

tillfällen kvinnor och/eller män nämns i form av pronomen och egennamn. Vi kommer också 

notera de gånger som ett ord med genustillhörighet nämns till exempel ”mamma”, ”farbror” 

och ”kvinna”. Dessutom kommer vi notera alla de bilder där det är tydligt att kvinnor 

och/eller män förekommer. 
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Konnotation 

Vi kommer att använda begreppet konnotation för att belysa vilket intryck och vilka idéer 

som förmedlas vid de tillfällen som kvinnor och män nämns eller förekommer på bild. 

Dessutom kommer vi att notera vilket intryck av vad som förmodas ske som förmedlas. Detta 

ger oss ett antal kategorier som sedan utgör grunden för analyssteg två. 

 

Utifrån de kategorier vi finner i analyssteg ett, kommer vi i analyssteg två att analysera text- 

och/eller bildexemplifieringar av respektive kategori med hjälp av de fyra dimensionerna av 

socialsemiotisk analys, diskurs, stil, genre och modalitet (van Leeuwen 2005) som ovan 

presenterats. Här nedan redogör vi för hur vi kommer använda dess fyra dimensioner: 

 

Diskurs 

 I vilken kontext finns bilden/texten med avseende på kvinnor/män? 

Vad kommunicerar bilden/texten med avseende på kvinnor/män? 

 

Genre 

Hur kommuniceras konstruktionen av kvinnor/män? 

 

Stil 

Vilka attribut/semiotiska resurser används för att förmedla konstruktionen av kvinnor/män? 

Vilken roll ges/tilldelas kvinnor respektive män? 

 

Modalitet 

Förmedlas bilden/text som sann eller falsk, utifrån sin kontext? 

Vad är det som gör att texten/bilden uppfattas som sann/falsk/realistisk?
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5. A�ALYS 

Analyskapitlet är indelat i tre delar. I analyssteg ett redogör vi för vår kartläggning och vilka 

mönster det resulterar i. I analyssteg två genomför vi en text- och bildnära analys som syftar 

till att exemplifiera de mönster vi funnit. Den tredje och avslutande delen är en 

sammanfattande analys.  

 

5.1 ANALYSSTEG ETT 

För att uppnå vårt syfte att kartlägga och analysera hur kvinnor och män framställs har 

ett antal frågor fått utgöra utgångspunkt. Första steget i vår bearbetning av empirin är att 

kartlägga återkommande mönster vad gäller hur kvinnor och män framställs för att utifrån 

dessa mönster sedan konstruera kategorier. 

 

Vi har gått igenom läroböckerna djupgående och noterat varje gång som en kvinna eller man 

nämns eller finns med på en bild. Dessutom har vi noterat vilken titel, sysselsättning eller 

attribut som tillskrivits personen. Det är på detta sätt som vi använt begreppet denotation. 

Dessutom har vi använt oss av begreppet konnotation som verktyg för att kunna svara på ett 

antal frågor. Konnotation och denotation är givetvis svårt att hålla isär i praktiken, under vår 

kartläggning har de två överlappat varandra. Vi har ställt följande frågor: 

 

-Vad gör kvinnor respektive män, till exempel vilken sysselsättning har de? 

-I vilka sammanhang förekommer kvinnor och män? 

-Vilka roller har kvinnor respektive män? 

 

Läsningen av läroböckerna med utgångspunkt i ovanstående frågor resulterade i drygt 27 

sidor noter. Dessa blir en kartläggning över det som text- och bild i läroböckerna anger då 

våra analysfrågor tas upp. Utifrån dessa noter gjorde vi en första grovkategorisering. 

Resultatet av vår kartläggning, i form av noter använde vi sedan till att formulera kategorier 

som gav en bild av de huvudsakliga sätt som kvinnor respektive män framträder i 

läroböckerna. Genom detta formulerade vi tretton grovkategorier som vi sedan arbetade 

samman till sex kategorier. Vissa av noterna har vi inte kategoriserat för att det endera inte 

utgjorde tillräckligt tydliga mönster eller för att de inte föll inom ramen för våra 

undersökningsfrågor.  Vi konstruerade kategorierna genom att gruppera ihop de grova 
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kategoriseringar som uppvisade liknande karaktäristika. Nedan följer de sex empirigenererade 

kategorier som analyssteg ett resulterade i: 

 

- Mannen som viktig för samhället: 

Denna kategori handlar både om män med olika typer av maktpositioner, till exempel 

president eller företagsledare men även om män som påverkar och har påverkat samhället på 

annat sätt, till exempel som ideologer. Genomgående i läroböckerna berörs ett stort antal 

manliga makthavare och män som innehar eller har innehaft viktiga positioner. Ett annat 

framträdande mönster är att män ofta framställs i böckerna som stora tänkare, som bidragit 

med kunskap och idéer till samhället. 

 

- Kvinnan som den ursäktade makthavaren: 

Genomgående för läroböckerna är att en klar majoritet av de bilder och den text som 

behandlar makthavare och stora tänkare är män. Även kvinnan presenteras stundtals som 

viktig i samhället. Dock är en skillnad mellan sättet dessa kvinnor skildras på jämfört med 

männen att det inte i första hand är som stora tänkare eller makthavare utan deras närvaro blir, 

så att säga, ursäktad på olika sätt. Exempelvis är kvinnan med i egenskap av att hon är just 

kvinna, att hon kämpar för kvinnors rättigheter eller att hon gjort en politisk fadäs.  

 

- Mannen som kriminell: 

Ytterligare ett mönster som kan utrönas ur böckerna är att brott är männens arena. Det är 

framför allt i text som det blir tydligt att brottslighet och män kopplas samman och i de fall 

som kvinnor förekommer i brottsammanhang så är det ofta som endera offer eller inte grovt 

kriminella. 

 

- Kvinnan som utsatt: 

Ytterligare ett genomgående mönster i läroböckerna är att kvinnan är utsatt i olika 

sammanhang, inte bara som brottsoffer utan även bland annat som lågavlönad och som 

ensamstående mamma. Överlag finns få exempel på kvinnor som är starka, självständiga och i 

kontroll över sina egna liv. 

 

- Mannen som grovarbetare: 

Det blir tydligt vid analysen av läroböckerna att det arbete, avlönat och oavlönat, som 

presenteras är uppdelat mellan kvinnor och män. Med få undantag skildras män i 
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sammanhang som har med traditionellt manliga arbetsuppgifter att göra, till exempel 

jordbrukare, gruvarbetare, polis och statusyrken så som läkare och åklagare. 

 

- Kvinnan som omsorgsgivare: 

Kvinnan å sin sida kopplas starkt ihop med modersrollen och i de fall som kvinnan  

lönearbetar så handlar det ofta om omvårdnads- och serviceyrken, som till exempel 

flygvärdinna eller ledare för en barngrupp. 

 

Den kartläggning vi gjort i analyssteg ett och de ovanstående kategorier som detta resulterade 

i utgör den empiri som vi kommer att gå vidare med i analyssteg två. 

 

5.2 ANALYSSTEG TVÅ 

I den här delen kommer vi att analysera exemplifieringar av de kategorier som vi fann genom 

analyssteg ett, med hjälp av de socialsemiotiska analysbegreppen som vi presenterat ovan. Vi 

kommer även att göra kopplingar till den genusteori som blir aktuell under respektive 

kategori. 

Det är viktigt att poängtera att det finns vissa undantag till respektive kategori. Det vill säga 

att exempelvis kategorin ”Mannen som kriminell” inte är samma sak som att det inte 

förkommer några kvinnor som är kriminella i läroböckerna. Dock är det genomgående 

mönstret att mannen är den som presenteras som kriminell. Varje kategori har sina undantag. 

Vidare ska påpekas att de fyra socialsemiotiska begrepp som ligger till grund för analysen 

presenteras var och en för sig. Som van Leeuwen (2005) påpekar så ger de fyra begreppen 

(diskurs, genre, stil och modalitet) tillsammans en helhetsbild. Därför behöver de fyra 

begreppen förstås sammantaget. Vi har dock valt att presentera dem var och en för sig för att 

tydliggöra vårt tillvägagångssätt vid tolkningen. 
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5.2.1 Mannen som viktig för samhället 

Reflex A-kurs plus. (Almgren, Höjelid & Nilsson 2004, s 95). Fjärde upplagan, åttonde tryckningen. Utgiven av 
Gleerups Utbildning.  
 

Textutdrag: 

 

 

 

 

”Det fattiga jordbrukslandet blev ett rikt industriland. En rad faktorer medverkade till detta. 

� Flera svenskar gjorde uppfinningar eller förbättringar av olika slag som blev grunden 

till framgångsrika industriföretag. Lars Magnus Ericsson (telefonen, Ericsson), 

Gustaf Dalén (helautomatiskt fyrbelysningssystem, AGA) och Gustaf de Laval 

(mjölkseparator, Alfa-Laval) är bara några exempel. 

� … 

� … ” (Almgren m fl 2004, s 229-230). 
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Diskurs 
Bilden finns i kapitlet ”Så styrs Sverige” (Almgren m fl 2004, s 86). Det är ett kapitel som 

bland annat handlar om riksdag, regering och Sveriges grundlagar. Den kontext som bilden 

finns i är således inriktad på politisk makt. Bilden kommunicerar en man med en viktig roll, 

talman. Bildtexten anger även andra politiska positioner som mannen på bilden innehaft, till 

exempel näringsminister. Detta styrker ytterligare bilden av att det är en högt uppsatt man 

som kan och har kunnat påverka samhället. Konstruktionen av hans roll som viktig förstärks 

också av kontexten, som anger att talmannen fyller viktiga funktioner. I kapitlet där bilden är 

placerad anges exempelvis att det är talmannen som lämnar förslag på statsminister och som 

är ordförande i riksdagen (Almgren m fl 2004, s 91). Det som kommuniceras i samspelet 

mellan bild, bildtext och text ger en helhet som stärker varandra och tillsammans visar att 

Westerberg har en viktig roll.  

 

Textutdraget ovan återfinns i kapitlet ”Arbete och arbetsmarknad” (Almgren m fl, s 228). Det 

är ett kapitel som bland annat tar upp fackföreningsrörelsen, arbetsrätt och industrin. 

Textutdraget är en del av en lista på faktorer som boken beskriver som avgörande för 

övergången till industriland. Det som kommuniceras är således att de uppräknade männen har 

bidragit med mycket till samhället. Då det i textutdraget anges att det är svenskar det handlar 

om och sedan enbart räknar upp män så kommuniceras att svensken i första hand är man. 

Tänkandet och bestämmandet är således något som textutdraget och bilden kommunicerar 

som något som är unnat män. 

 

Genre 
Såväl bilden som textutdraget kommunicerar i form av påståenden. Det handlar således om 

beskrivningar om hur något är. Bilden är mycket tydlig och ger därmed inget utrymme för 

ifrågasättande eller problematisering. Textutdraget å sin sida är en del av en lista i punktform. 

Listan ger konnotationer om ”ren fakta”, precis som i bildfallet så ges inget utrymme för 

ifrågasättande eller problematisering. Således skildras de uppradade punkterna 

som ett kortfattat exempel på en grupp män som varit betydelsefulla. Som läsare förstås de 

olika uppfinnarna som exempel, genom uttrycket ”... är bara några exempel” (Almgren m fl 

2004, s 229). Detta gör att det indirekt framställs som att det inte finns några kvinnliga 

uppfinnare eftersom det inte finns några exempel på dem. 
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Stil 
De attribut som förekommer i bilden av Per Westerberg i form av kostym, slips och 

ordförandeklubba i handen förmedlar auktoritet och framgång. Westerbergs utseende och 

klädsel är en del av det mönster som finns av manliga makthavare i läroböckerna. Bilden gör 

alltså anspråk på att Westerberg är och har varit en makthavare. Då fotografiet är taget 

underifrån förstärks intrycket av att Westerberg har en mäktig roll då han på detta sätt 

konstrueras som någon man ser upp till. 

 

I textutdraget kopplas de tre männen samman med uppfinningar och företag. Uppfinningar har 

konnotationer som dras till kreativitet och genialitet och då bara de positiva effekterna av 

dessa uppfinningar och företag tas upp förmedlas även bilden av att männen bakom dessa 

varit mycket betydelsefulla och intelligenta. Samtidigt kopplas männen till den tekniska 

sfären. Lars Magnus Ericssons betydelse förstärks vidare av att han tillskrivs att ha uppfunnit 

telefonen. 

 

I både bilden och textutdraget framställs männen utan kritiskt förhållningssätt. 

 

Modalitet 
Bilden är arrangerad, Westerberg ler och tittar rakt in i kameran. Bilden ger intryck av att 

Westerberg inte är fotograferad i ett ”naturligt” sammanhang, vilket kan sägas sänka bildens 

modalitet. Som nämndes ovan förmedlas bildtexten i form av påståenden, vilket dock kan 

sägas ge ett intryck av hög sanningsgrad. Dessutom ser den omgivande miljön ut att vara 

tagen från riksdagens plenisal. Det är rimligt att anta att han sitter i ordförandestolen, vilket 

ytterligare stärker modaliteten.  

 

Sanningshalten i textutdraget är att betrakta som högt eftersom samma påstående stärks med 

många exempel på samma företeelse. Därmed ges intrycket av att det är just män som är 

uppfinnare och företagsgrundare, kvinnorna lyser med sin frånvaro. Modalitetstecknet är 

används och ger en hög sanningshalt åt texten och dess påståenden. Sammanfattningsvis kan 

sägas att såväl textutdraget som bilden framstår som realistiska. Det finns inga indikationer på 

att det inte skulle vara som det påstås. 

 

Genusteori 
Att uppfinnare och andra tänkare exemplifieras med män i läroböckerna gör att Connells 

(2009) teori om genusordning blir applicerbar. Läroböckerna ger uttryck för den 
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genusordning som Connell (2009) beskriver, där män finns representerade i ledarpositioner 

medan kvinnor återfinns inom andra områden. Kopplingar kan även göras till Hirdmans 

(1988) teori om genussystemet och dess två principer, isärhållandet och mannen som norm 

och som människan. När det skrivs om svenska uppfinnare och endast män räknas upp så blir 

principen om mannen som människan tydlig. I likhet med principen om isärhållande skildrar 

ovanstående bild makten som ett manligt område. Detta skulle även kunna ses som ett uttryck 

för det som Thomsson (2003b) skriver angående könsmaktsystemet och dess innebörd om att 

män överordnas och ges mer makt. 
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5.2.2 Kvinnan som den ursäktade makthavaren 

Samhälle.nu. Samhällskunskap för gymnasiet A+. (Höglund, Jarlén, Lind & Lökholm 2004, s 111). Första 
upplagans tredje tryckning. Utgiven av Natur och Kultur.  

 

Textutdrag: 

 

 

 

”Kvinnor, politik och jämställdhet” (Palmquist & Widberg 2007, s 6). 
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Diskurs 

Bilden finns kapitlet ”I massmediernas värld” (Höglund m fl 2004, s 89). Kapitlet tar bland 

annat upp frågor om yttrandefrihet och reklam. Bilden ingår under rubriken ”Vem äger och 

styr massmedierna?” (Höglund m fl 2004, s 110). Bilden kommunicerar att Cristina 

Stenbeck har makt. I kombination med bildtexten förtas dock en del av självklarheten i bilden, 

då det påpekas, dels att hon är kvinna och dels att hon har makt. Att hon är kvinna framgår i 

bilden och bildtexten. Det som kommuniceras är ett påpekande av ett undantag, det vill säga 

att Stenbecks könstillhörighet påpekas gör i detta sammanhang att hon konstrueras som en av 

få kvinnor med stor makt. 

 

Textutdraget är en rubrik från kapitlet ”Vem bestämmer?” (Palmquist & Widberg 2007, s 1). 

Kapitlet handlar bland annat om vad demokrati är, ideologier, medier, val och riksdag och 

regering och rubriken följs av en text som handlar om kvinnans rättigheter från 1800-talet och 

framåt. Rubriksättningen kommunicerar att kvinnor inte är en del av den ”vanliga” politiken. 

Vidare kommunicerar rubriken att jämställdhet är något som hör ihop främst med kvinnor.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att både bilden och textutdraget visar hur kvinnor skiljs från 

det allmänna och på så sätt görs det allmänna manligt. 

 

Genre 

Sättet som bilden kommunicerar konstruktionen av kvinnan ger ett intryck av att hon är i 

centrum, eftersom blickfånget riktas mot henne. Bildtexten tar dock bort en del av hennes 

centrumposition, då hennes familj tillskrivs en del av makten. Det sammantagna budskapet 

blir således annorlunda då bild och bildtext kombineras, jämfört med vad som kommuniceras 

i själva bilden.  

 

Rubriken består av tre ord som har omfattande innebörder. Genom att de tre orden 

kombineras så smalnar deras betydelse dock av. En rubrik drar blickar till sig och det är inte 

säkert att innehållet i efterföljande text blir läst, vilket kan resultera i att kvinnan och politiken 

uppfattas som något som hålls isär. 

 

Både bilden och dess bildtext kommunicerar i form av påståenden, medan sättet som 

textutdraget kommuniceras på kan tolkas som frågande. 
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Stil 

Sett till enbart bilden förmedlas Cristina Stenbecks roll som ekonomisk och/eller politisk 

makthavare. Hon ser självsäker ut, klädd i dräkt och omgiven av personer som antas arbeta för 

henne. Dessutom är fotot taget underifrån, vilket förstärker intrycket av hennes makt. Genom 

att bildtexten poängterar att Stenbeck är kvinna och har makt så ifrågasätts dock hennes 

position och det förefaller vara, främst i egenskap av kvinna och inte som mäktig som hon 

finns med på bild. 

 

Textutdraget ger kvinnor en alldeles egen roll, särskild från politiken i övrigt. Återigen blir 

det tydligt att kvinnan är något skilt från det allmänna.  

 

Modalitet 

Bilden förefaller inte vara arrangerad utan som fångad i ögonblicket. Dessutom förefaller 

ansiktsuttrycken och kroppshållningen hos personerna på bilden som ”naturliga”, vilket ger 

bilden hög modalitet. Genom att bildtexten börjar med att beskriva vad som syns på bilden 

talas det om för läsaren hur bilden ska förstås.  I bildtexten används även det starka 

modalitetstecknet är, vilket medför att beskrivningen upplevs som sann. 

 

Textutdraget är en rubrik, vilket vi tolkar som en sammanfattning av innehållet i den text som 

sedan följer. En sammanfattning gör anspråk på att vara en kort sanningsenlig version av den 

så kallade verkligheten, varpå rubriken ges hög sanningsgrad. 

 

I båda fallen finns således en hög grad av modalitet. 

 

Genusteori 

Hirdmans (1988) resonemang angående den princip inom genussystemet som säger att 

mannen är det normala kan förklara att kvinnans könstillhörighet betonas. Mannen däremot 

förekommer inte i läroböckerna i första hand i egenskap av sitt kön, utan i egenskap av den 

position han innehar. Vidare kan detta kopplas till Connells (1987) teori om makt i 

genusrelationer. Att kvinnor i högt uppsatta positioner många gånger förekommer i 

läroböckerna av fler och andra anledningar än i egenskap av makthavare, leder till att själva 

deras maktposition ursäktas. Det vill säga, att de är exempelvis just kvinnor förmedlas som 

viktigare. När kvinnor i högre positioner återfinns i egenskap av annat än som innehavare av 

makt så fråntas således en del av deras makt. 
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5.2.3 Mannen som kriminell 

Textutdrag:   

 

 

 

 

 

Diskurs 

Textutdraget är taget från kapitlet ”Lag och rätt” (Almgren m fl 2004, s 166). Kapitlet berör 

kriminalitet och rättsväsendet i stort. Textutdraget finns under rubriken ”VARFÖR BLEV 

DET SÅ?” (Almgren m fl 2004, s 168). Under denna rubrik berörs förklaringar till att en 

person begår brott. Textutdraget förklarar på individnivå vad de som begår brott har 

gemensamt. Textutdraget kommunicerar att män och grov kriminalitet kopplas samman. Då 

kvinnor inte nämns ges intrycket av att det är en arena för män. Bilden som ges är således att 

en brottsling är lika med en man. 

 

Genre 

Textutdraget kommuniceras i form av en lista i punktform. Listan har korta påståenden om 

grovt kriminella och får därigenom en stor genomslagskraft. Det kommunikativa målet tycks 

vara att ge en bild av hur den typiska brottslingen ser ut. Det är just en sådan bild som ges. 

Texten är av informativ karaktär, det vill säga den berättar om hur saker och ting förhåller sig 

och den upplyser. 

 

Stil 

I och med att det är en lista med punkter så drar påståendena om grovt kriminella ögonen till 

sig. Rollen som mannen ges är negativt laddad. Samtliga påståenden fungerar också 

uteslutande, då det blir underförstått att de kategorier som inte nämns inte heller hör ihop med 

kriminalitet. Kvinnor nämns inte i sammanhanget och därmed utesluts de från bilden av en 

kriminell, vilket ytterligare förstärker mannens roll som kriminell. 

 

Modalitet 

Modalitetstecknet ofta används för att presentera listan med påstående angående kriminella. 

Att just ordet ofta används sänker sanningsgraden något, då det öppnar för att det i viss mån 

finns andra som begår brott som inte står med i listan. Sanningsgraden höjs dock av att det 

”Individer som begår många eller grova brott har ofta följande kännetecken:  

� De är män.  

� … 

� …” (Almgren m fl 2004, s 169-170). 
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som följer är påstående med hög modalitet. Ordet är som har mycket hög modlitet används, 

detta leder till en konflikt mellan är och ofta och om vilket av dessa modalitetstecken som ska 

gälla. Konflikten mellan är och ofta kan också förstås som en ömsesidig påverkan, där är 

ställt tillsammans med ofta resulterar i att modaliteten i ofta stärks av det följs av är. Det är 

också så att en del av oftast osäkerhet förtas av att det följs av en punktlista där är och andra 

ord med stark modalitet förekommer. Punktlistans påståenden får dock mest uppmärksamhet 

vilket gör att helheten upplevs som realistisk och sann. 

 

Genusteori 

Återigen blir Hirdmans (1988) teori om isärhållandet aktuell, då mannen är den som blir 

synlig. Kvinnan lyser med sin frånvaro, vilket leder till att kvinnan blir en slags ickebrottsling 

medan mannen väldigt starkt förknippas med brottslighet. De hålls alltså isär.  

 

Connells (2009) begrepp genusordning som innebär att kvinnor och män återfinns på skilda 

områden i samhället blir även det relevant i sammanhanget. Genomgående i läroböckerna 

framställs brottslighetens arena som männens. Vilka män som befinner sig i kriminalitet 

problematiseras dock inte nämnvärt i läroböckerna. Connell (1987) betonar att makt inte bara 

är något som finns mellan kvinnor och män, utan att det även finns en hierarki inom gruppen 

män. I de analyserade läroböckerna är mönstret att alla män buntas ihop och den hierarki som 

Connell (1987) presenterar problematiseras därmed inte. 
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5.2.4 Kvinnan som utsatt 

'ya Millennium. Samhällskunskap A. (Palmquist & Widberg 2007, s 66). Fjärde upplagan, första tryckningen. 
Utgiven av Bonnier Utbildning.  
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Diskurs 

Bilden är hämtad ur kapitlet ”Arbete och pengar” (Palmquist & Widberg 2007, s 51). Där tas 

bland annat social välfärd, privatekonomi och arbetsmarknaden upp. Just den delen av kapitlet 

där bilden återfinns berör trygghetssystemet i det svenska samhället. Det handlar om hur 

trygghetssystemet fungerar och vad det har för historisk bakgrund. På bilden syns en skugga 

av en ensam kvinna och i bildtexten görs det klart att det handlar om ett våldsoffer. Det 

kommuniceras således en konstruktion av en kvinna som det är synd om och som är utsatt.  

 

Genre 

Bildens syfte är oklart utan bildtexten. Bilden lockar därmed till läsning då man vill veta 

varför bilden lagts in i ett kapitel om det sociala trygghetssystemet. Det kommuniceras på ett 

sätt som väcker uppmärksamhet och drar blicken till sig. Sättet som bilden i kombination med 

bildtexten kommuniceras väcker empati. Bilden är inte utformad som en traditionell 

läroboksbild, vilket ytterligare leder till att den blir iögonfallande. Detta leder dessutom till att 

den i högre grad blir betydelsebärande i sammanhanget då den ska gestalta en problematik 

som kan vara svår att ta till sig. Misshandel och förföljelse är att betrakta som svåra 

samtalsämnen och en bild kan i det sammanhanget få större betydelse, än exempelvis en bild 

på regeringen. 

 

Stil 

Den anonyma kvinnan på bilden ges rollen som ensam och utsatt. Att hon är ensam på bilden 

förstärker intrycket av att hon är utelämnad och att det är synd om henne. Bildtexten 

förstärker detta ytterligare genom att påpeka att hon är hjälplös och därför är i behov av 

socialtjänstens hjälp för att komma på fötter igen. Kvinnan på bilden är bara skuggan av en 

kvinna. Genom att bara ha med hennes skugga på bilden så mystifieras och förminskas hon. 

Bilden blir en visualisering av uttrycket ”skuggan av en människa”. Genom att göra henne 

mystisk och svag så väcks både sympati för henne och nyfikenhet kring vad som hänt. 

 

Modalitet 

Vid en första anblick kan bildens modalitet tolkas som låg, eftersom vi inte vet vem som är på 

bilden. Dessutom kan bilden vara arrangerad. I sammanhanget så fungerar dock kvinnans 

brist på identitet på ett sätt som ger bilden hög modalitet. Bildtexten talar om någon som lever 

under skyddad identitet för att denna blivit förföljd och misshandlad. Att kvinnan blivit 
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intervjuad och att bara hennes skugga kunnat vara med på bilden upplevs som rimligt. Hon är 

verkligen förföljd. 

 

Genusteori 

Att kvinnan framställs som offer kan förklaras med hjälp av Thomssons (2003b) resonemang 

om könsmaktsystemet, där strukturer i samhället gör att kvinnor underordnas. Att kvinnan på 

bilden skildras som utsatt kan utifrån en sådan teori förklaras som att kvinnan blir ett offer för 

dessa samhälleliga strukturer. Kvinnan som utsatt faller även in i det resonemang som 

Hirdman (2001) för angående stereotypt genuskontrakt, där det är mannen som beskyddar och 

kvinnan är den som är beroende. Precis så förefaller kvinnans relation till samhället vara, 

utifrån bilden; hon är i beroende av hjälp och beskydd. Detta beroende uttrycks i bildtexten, 

där det anges att hon behöver socialtjänstens hjälp för att kunna fortsätta sitt liv. Hon är alltså 

helt beroende av sin skyddade identitet och intrycket ges av att hon kommer att vara beroende 

av detta även i sitt fortsatta liv. 
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5.2.5 Mannen som grovarbetare 

'ya Millennium. Samhällskunskap A. (Palmquist & Widberg 2007, s 95). Fjärde upplagan, första tryckningen. 
Utgiven av Bonnier Utbildning.  
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Diskurs 

Bilden förekommer i kapitlet ”Samhällets ekonomi” (Palmquist & Widberg 2007, s 93). Där 

förklaras bland annat olika ekonomiska system och ämnet nationalekonomi berörs. Bilden 

finns under en rubrik som berör hur ekonomin i ett land kan organiseras på olika sätt, i olika 

system. I sammanhanget så tolkar vi det som att mannen på bilden är en bonde. Det framgår 

inte att han arbetar inom jordbruket, men det finns ingen anledning att tro att han är något 

annat än jordbrukare då han står på en åker och en traktor är igång i bakgrunden. Genom detta 

kommuniceras att han är en del av det arbetet. Kontexten och bildtexten visar på att 

jordbruket och därigenom jordbrukare utgör en betydande del av ekonomin. 

 

Genre 

Bilden är arrangerad och samspelet mellan förgrund och bakgrund är av betydelse. Mannen är 

i blickfånget men kontrasten till bakgrunden gör att bakgrunden blir påtaglig och avgörande 

för förståelsen av bilden då den gör att vi kopplar samman mannen med arbetet på åkern. 

 

Stil 

I bilden framställs bonden som självständig, vilket blir tydligt då han är frontfiguren och har 

en bestämd min och en fast blick. Detta ger även intryck av att han har kontroll. Fotografiet 

har en formell ton och mannen upplevs som viktig i sammanhanget då det är han som drar 

blicken till sig. 

 

Modalitet 

Bilden är arrangerad och upplevs som regisserad. Det finns ett fåtal delar i bilden och de delar 

som finns harmonierar på ett sätt som ger ett nästan konstnärligt intryck. Intrycket som ges är 

att delar som finns med är riktiga, bonden, traktorn och åkern utgör tillsammans en helhet som 

förefaller vara sann. Detta gör i sin tur att vi tolkar mannens roll som bonde som trovärdig. 

 

Genusteori 

Hirdmans (1988) teori om principen av isärhållandet blir under denna kategori synliggjord, då 

det är männen som dominerar inom yrken som rör grovarbete. Som Hirdman (1988) skriver 

synliggörs principen om isärhållande bland annat genom arbetsdelningen mellan kvinnor och 

män. Det faktum att män i läroböckerna förekommer inom yrken där industriell teknik 

används, kan vidare kopplas till det Connell (2009) skriver om att män ofta förekommer inom 
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vissa specifika områden till exempel teknik. Detta menar Connell (2009) är en del av 

genusordningen. 

5.2.6 Kvinnan som omsorgsgivare  

Reflex A-kurs plus. (Almgren, Höjelid & Nilsson 2004, s 212). Fjärde upplagan, åttonde tryckningen. Utgiven av 
Gleerups Utbildning.  
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Diskurs 

Bilden återfinns i kapitlet ”Välfärdssamhället” (Almgren m fl 2004, s 206). Kapitlet tar upp 

hur välfärden finansieras och vilka olika modeller det finns för välfärd. Bilden följer efter 

rubriken ”FÖRSÖRJNINGSSTÖD” (Almgren m fl 2004, s 212). I detta avsnitt berättas det 

om Emma, som är ensamstående, arbetslös och har dåligt med pengar. De jobb som hon haft 

har varit bland annat på restaurang. Hennes situation framställs som svår. Av bildtexten 

framgår att det är Emma som är på bilden. Det bild, bildtext och kontext förmedlar är att 

hennes modersroll är viktig. Detta uttrycks bland annat i att det är hennes barn som är i 

centrum av bilden och den enda man ser ansiktet på. Dessutom upplevs hon som knuten till 

hemmet, bland annat genom att bilden är tagen i köket och att hon ser ut att städa.  

 

Genre 

Bilden, i samspel med den omkringliggande texten, kommunicerar på ett mycket övertygande 

sätt då både bild och text stämmer överens och förmedlar samma sak. Som läsare ges vi 

intrycket av det är på detta sätt. Emmas situation beskrivs i form av en verklighetsberättelse, 

vilket väcker empati och förståelse för hennes situation. Hennes modersroll är viktig och det 

märks i att Emma tittar bort från kameran och det barn hon bär på får spela huvudrollen i 

bilden.  

 

Stil 

Centralt för bilden är modersrollen och hemarbete, bildtexten och texten runtomkring ger 

uttryck för att Emma har en roll som ligger utanför arbetsmarknaden och precis som i 

exemplet med den utsatta kvinnan förmedlas att hon är i en beroendeställning. Emma är 

enkelt klädd och det framstår som att hon bor under enklare förhållanden, vilket för tankarna 

till en arbetarklasstillhörighet. 

 

Modalitet 

Intrycket av bilden är att den är tagen i en genuin vardaglig situation, vilket gör att den 

upplevs som trovärdig. Sanningshalten blir hög då intrycket är att man fångat Emma i hennes 

vardag. Bildtexten är också formulerad i form av påståenden. Det finns inget tvivel om hur 

Emmas situation är och har varit. Det framgår inte huruvida berättelsen och bilden är fiktiv 

eller ej, men då det finns mycket fakta och detaljer samt en bild blir helheten övertygande, det 

handlar om en faktisk persons liv. 
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Genusteori 

Precis som i kategorin ”Mannen som grovarbetare” så går det i denna kategori att referera till 

det Hirdman (1988) skriver om principen om isärhållande som en del av genussystemet, då 

kvinnan starkt kopplas till vissa områden som innefattar vård, service och omsorg. Detta 

medför att dessa områden framställs som kvinnans arena och något som inte hör männen till. 

Kopplingar kan även göras till det som Hirdman (2001) beskriver som ett dikotomitänkande, 

inom vilket kvinnor och män har olika egenskaper. I läroböckerna är det främst kvinnor som 

förekommer i vård, omsorg och service vilket gör att kvinnor tillskrivs de egenskaper som är 

förknippade med dessa verksamheter. Här kan kopplingar även göras till det som Elvin-

Nowak (2003) skriver om hur föreställningar om kvinnor och män och biologi hänger ihop. 

Kategorin ”Kvinnan som omsorgsgivare” anspelar på en föreställning om att kvinnan är 

empatisk och omsorgsgivande och anspelar dessutom på det faktum att kvinnor föder barn. 

 

5.3 SAMMANFATTANDE ANALYS 

För att sammanfatta resultaten av vår analys kan sägas att det i läroböckerna genomgående 

finns ett mönster som innebär att kvinnor och män skildras i olika sammanhang på olika sätt. 

Vissa områden framställs som männens och andra områden som kvinnornas. Det är tydligt att 

kvinnornas respektive männens områden är skilda från varandra. Redan tidigare har vi kopplat 

samman Hirdmans (1988) samt Thomssons (2003b) teorier om genussystemet respektive 

könmaktsystemet med de analysresultat vi fått fram under respektive kategori. Även här i den 

sammanfattande analysen kan dessa båda teorier ses som applicerbara. Vi syftar då framförallt 

på den av genussystemet respektive könsmaktsystemets principer som såväl Hirdman (1988) 

som Thomsson (2003b) beskriver som ett isärhållande av kvinnor och män. I läroböckerna 

skiljs kvinnor och män åt både inom områden och mellan områden. I fallet med den 

grovarbetande mannen och den omvårdande kvinnan så har vi exempel på isärhållanden 

mellan områden. Vidare hålls kvinnor och män också isär inom ett område, som i fallet med 

mannen som viktig för samhället och kvinnan som den ursäktade makthavaren. De båda 

befinner sig inom samma område, men hålls trots detta isär genom att kvinnorna många 

gånger är med av flera anledningar än i egenskap av just makthavare. Männen inom detta 

område är däremot oftast med främst i egenskap av makthavare. De sex kategorierna kan 

ställas mot varandra och bildar då dikotomier, detta kan illustreras på följande sätt: 
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Mannen Kvinnan 

Mannen som viktig för samhället Kvinnan som den ursäktade makthavaren 

Mannen som kriminell Kvinnan som utsatt 

Mannen som grovarbetare   Kvinnan som omsorgsgivare 

 

För att vidare exemplifiera detta så kan ”Mannen som grovarbetare” och ”Kvinnan som 

omsorgsgivare” ställas mot varandra. Dessa två kategorier fungerar som exempel på hur 

principen isärhållandet kommer till uttryck i läroböckerna, kvinnor och män delas in i skilda 

arbetsområden. Detta förmedlar också en bild av hur kvinnor och män bör vara, vilket är det 

Hirdman (1988) beskriver som genuskontrakt. I läroböckerna finns en tydlig arbetsdelning, 

som blir synlig i den typen av djupanalys som vi genomfört i detta kapitel. Detta kan relateras 

till Connell (2009) och hennes resonemang om att genusordningen är något som tas för givet 

och om någon skulle bryta mot denna ordning så blir det i ögonfallande. 

 

Något annat som blir tydligt vid sammanläggningen av kategorierna i analysen är att 

maktaspekten är närvarande i flera fall. Kvinnor presenteras utan makt eller med mindre makt 

i förhållande till männen. Detta gör att den underordning som Thomsson (2003b) beskriver 

som en del av könsmaktsystemet aktualiseras. Således kan även kopplingar göras till Connell 

(1987) som i likhet med Thomsson (2003b) beskriver makt som en grundläggande del av 

genusordningen. 

 

Flera av de strukturer som Thomsson (2003b), Connell (2009) och Hirdman (1988) menar 

finns i samhället har alltså också visat sig finnas i de analyserade läroböckerna.
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6. DISKUSSIO� 

I denna diskussion jämför vi först resultaten av vår analys med tidigare forskning. Därefter 

kommer vi i en metoddiskussion att diskutera konsekvenserna av vårt val av metod och hur vi 

hade kunnat göra annorlunda.  

 

6.1 ANALYSDISKUSSION   

Resultatet av vår analys av läroböckerna har flera likheter med resultat från den tidigare 

forskning som ovan presenterats. Dock finns även skillnader. Detta framkommer bland annat i 

jämförelsen mellan Eilards (2004) studie och vår studie. Eilard (2004) kommer fram till att 

läroböckerna förmedlar en tvetydig bild vad gäller till exempel hur en flicka ska vara. Ett 

sådant mönster är inte något framträdande i vår studie då undantagen från ovan presenterade 

kategorier är få till antalet. Visserligen rör Eilards (2004) studie inte kvinnor och män, utan 

flickor och pojkar men hennes resultat kan ändå ses som intressanta för oss då det berör 

samma sorts genusaspekter som vår studie kretsar kring. 

 

Vidare finns likheter mellan de resultat som von Wright (1999) funnit i sin studie av 

fysikläroböcker och som visar att det är män som framställs som tänkare. Det kan således 

kopplas till den kategori som vi benämner ”Mannen som viktig för samhället”, där mannen 

framställs som pionjär för samhällets utveckling. Tänkandet kopplas således samman med 

mannen, kvinnliga tänkare är i stort sett frånvarande. Ett liknade resultat har von Wright 

(1999) funnit, då hon menar att fysikämnet kopplas till mannen och att kvinnor som 

vetenskapsmän sällan förekommer i fysikläroböckerna. 

 

Lee och Collins (2009) har i sin studie av australiensiska läroböcker funnit att kvinnor och 

män framställs utifrån stereotyper. Vidare ger de exempel på framställningen av kvinnan som 

offer. Här kan en likhet med vår kategori ”Kvinnan som utsatt” ses. Visserligen inrymmer den 

kategorin inte bara offerrollen utan även kvinnor i utsatta situationer. Huruvida det är relevant 

att göra skillnad mellan ett offer och någon som är i en utsatt situation kan dock diskuteras. 

Det ligger inte långt bort att se ett offer och en person i en utsatt situation som olika steg på 

samma skala. I sammanhanget där Lee och Collins (2009) tar upp bilden av kvinnan som 

offer tas även bilden av mannen som hjälte upp. Detta gör att i jämförelsen mellan de båda så 

blir kvinnans offerroll mer betonad. Resultatet av vår analys visar att läroböckerna presenterar 

kvinnor som offer och män som kriminella. Som i Lee och Collins (2009) fall med hjälten och 
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offret så blir resultatet därmed det samma i de läroböcker vi studerat, kvinnans svaghet blir 

mer betonad då mannen skildras som aktiv och starkt driven. 

 

Hirdmans (1988) teori om att kvinnligt och manligt ses som varandras motsatser och som 

något som bör hållas isär kommer till uttryck dels i den tidigare forskningen och dels i vår 

studie. Ett sådant dikotomitänkande är återkommande och tydligt i vår studie. De flesta av de 

tidigare studierna som vi har berört har nått liknande resultat, i form av att kvinnor och män är 

uppdelade mellan olika områden. Bronäs (2000a) har i likhet med oss funnit en sådan 

uppdelning på det politiska området. Hon har funnit att män framställs som aktiva inom den 

politiska sfären medan kvinnor tvärtom skildras som icke-aktiva. Detta är visserligen inte 

identiskt med det vi kommit fram till, då vi funnit att kvinnor förekommer i politiska 

sammanhang men hon deltar inte främst i form av politiskt aktiv. I likhet med vad Bronäs 

(2000a) visar rör det sig om en uppdelning, kvinnor gör en sak och män en annan. Resultatet 

som Ohlander funnit (SOU 2010:33) skiljer sig till viss del från vårt resultat, då hon funnit att 

endast männen presenteras i stereotypa roller medan kvinnor finns representerade i varierade 

roller. I vår studie har vi funnit att en viss variation finns men att det på det stora hela, både 

för kvinnor och för män, är de traditionella rollerna som är rådande. 

 

Något som är relevant för oss att diskutera i samband med vår analys av läroböckerna är den 

fråga som Lee och Collins (2009) presenterar i samband med deras granskning av 

australienska läroböcker. De väcker frågan om vilken roll läroböcker har och menar det är en 

fråga för diskussion huruvida läroböcker ska återspegla de faktiska förhållandena i samhället 

eller om de bör utmana stereotypa kvinno- och mansroller. Denna fråga blir aktuell för oss att 

ta upp, då en rimlig reaktion på resultaten av vår analys torde kunna vara att det inte är så 

konstigt att det exempelvis är många bilder på manliga makthavare då det är en realistisk 

beskrivning hur det faktiskt ser ut och har sett ut i många samhällen. Med utgångspunkt i ett 

sådant resonemang torde i så fall resultatet av vår studie vara att betrakta som problemfritt, 

eftersom det beskriver faktiska förhållanden. Med utgångspunkt i Selanders (1988) 

resonemang kan detta dock problematiseras vidare. Selander (1988) menar att en pedagogisk 

text både innefattar kunskap och moral. Utifrån detta skulle således det faktum att 

läroböckerna förmedlar en viss syn på kvinnor och män kunna ifrågasättas, då det torde vara 

att betrakta som att läroböckerna på så sätt förmedlar en viss moraluppfattning till läsaren som 

även skulle kunna leda till att det är denna uppfattning som betraktas som den ”sanna”.  
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6.2 METODDISKUSSION 

I denna metoddiskussion kommer vi att diskutera vilka konsekvenser vårt val av metod kan ha 

fört med sig. Detta kommer att diskuteras utifrån hur vår egen roll har kunnat påverkat 

studiens resultat, samt hur man kan se på reliabiliteten och validiteten i studien. 

 

I skrivandet av en C-uppsats intas en roll som liknar forskarens och vi ser det därför som 

relevant att diskutera kring hur vår ”forskarroll” har kunnat påverka vår studie. 

Enligt Repstad (2007) kan en tolkning inte göras totalt förutsättningslöst, utan våra grunder 

för tolkning, till exempel vår moraluppfattning, styr hur vi tolkar något. Han betonar vikten av 

att vara medveten om dessa tolkningsförutsättningar. Vidare menar Repstad (2007) att det 

även handlar om vilket vetenskapligt perspektiv man som forskare utgår från i sin förståelse 

av information. Även Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) visar på hur forskarens 

bakgrund är viktig för hur tolkningarna i en kvalitativ studie görs. Detta innebär bland annat 

att hur kategoriseringar görs i en studie kan se olika ut beroende på vilken forskare det är som 

gör dem. Utifrån detta blir det viktigt för oss att resonera kring våra egna erfarenheter och hur 

dessa kan ha påverkat studien. Det vill säga vilka våra tolkningsförutsättningar är. Detta blir 

viktigt för att tydliggöra på vilken grund våra tolkningar av bild och text i läroböckerna gjorts. 

 

Vi ska båda bli samhällskunskapslärare och har till stor del följt samma lärarutbildning samt 

inom didaktiken fått en liknande kunskap om användandet av läroböckerna, vilket kan ha 

medfört att vi har fått en smalare och mer teoretisk förståelse för läroböcker och hur deras 

innehåll ska förstås. Att vi utbildningsmässigt har liknande erfarenheter kan leda till att vi ofta 

har samma eller liknande synsätt på didaktiska frågor och val, vilket kan resultera i att någon 

med andra erfarenheter skulle ha kunnat tolka empirin på ett annorlunda sätt.  

 

Då vi båda redan tidigare läst kurser inom genusvetenskap och dessutom är genuint 

intresserade av genusfrågor har vi en förförståelse vad gäller olika teorier och 

forskningsresultat med avseende på kvinnors och mäns livsvillkor. Med detta i bakhuvudet 

kan våra tolkningar av bilden av kvinnor och män i läroböckerna ha styrts av denna 

förförståelse på så sätt att detta möjligen utgjort ett slags filter via vilket vi förstått empirin. 

Detta skulle i så fall kunna innebära att vi, utifrån detta filter, redan innan studien hade en bild 

av vad vi sökte efter som kan ha påverkat bland annat vilka frågor vi ställde och vad vi lade 

mest fokus på. Vi har dock i möjligaste mån reflekterat kring detta under analysförfarandet.  
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Som Repstad (2007) belyser råder det oenighet kring huruvida begreppen validitet och 

reliabilitet är applicerbara inom kvalitativa studier. Han ger dock några exempel på hur man 

kan se på validitet och reliabilitet i en kvalitativ studie och vi anser att de båda begreppen är 

applicerbara även på vår studie. Enligt Repstad (2007) definieras validitet ofta som studiens 

giltighet och innefattar om det som studien avser mäta också mätts. Reliabilitet å sin sida 

handlar om pålitligheten: ”Det handlar om hur exakt och väl fungerande mätinstrumenten är, 

hur pålitlig och precis information man har fått fram och om man har lyckats genomföra 

analysen utan felaktigheter och brister” (Repstad 2007, s 151). Utifrån dessa definitioner kan 

sägas att vi i vår studie ökat validiteten genom att vi fått tillräckliga svar med avseende på de 

frågor vi ställt. De sex kategorierna och samspelet mellan och kopplingen till genusteori kan 

sägas ”mäta” det som avsetts att ”mätas”. Vidare har vi satt oss in i tidigare forskning för att 

ta del av vilket tillvägagångssätt som används i tidigare studier, dessutom har vi varit tydliga 

med vårt tillvägagångssätt genom hela studien. Vi har visat vilka bilder och textutdrag vi 

använt oss av för att tydliggöra för läsaren på vilka grunder vi har analyserat emiprin. Genom 

att utgå från ett visst antal, på förhand bestämda, analysverktyg i form av socialsemiotiska 

begrepp tydliggör vi för läsaren vad vi grundar vår analys på och ökar därmed pålitligheten. 

Vidare kan reliabiliteten i vår studie sägas stärkas då vi, precis som vi redogjort för i 

analysdiskussionen, nått liknande resultat som en stor del av den tidigare forskningen. 

 

Även det som Steinar Kvale (1989) beskriver som validering blir relevant att använda som en 

”kvalitetskontroll” av vår studie då Kvales definition av validering innefattar såväl att 

kontrollera trovärdighet, empiriskt stöd samt tolkningarnas rimlighet. Kontroll av trovärdighet 

och rimligheten i tolkningarna ser vi som relevanta delar att diskutera i vår studie då just 

tolkningar utgör en så central del av vår analys av text och bild. Rimligheten i tolkningarna 

kan dels diskuteras utifrån forskarrollen, vilket vi gjort ovan. Då tolkningarna gjorts med hjälp 

av socialsemiotiska begrepp kan även rimligheten i att använda just dessa socialsemiotiska 

begrepp diskuteras. Vi valde att utgå från de fyra dimensionerna av socialsemiotisk analys 

som van Leeuwen (2005) presenterar. Inom socialsemiotiken finns ett stort antal andra 

begrepp som innebär att andra aspekter av semiotiska resurser i bild och text blir centrala (se 

t.ex. Hodge & Kress 1988). Att använda andra begrepp än de vi valde, hade därmed kunnat 

leda till fokus på andra aspekter än de som vi nu tar upp. Huruvida en utgångspunkt från 

andra socialsemiotiska begrepp hade lett till ett annat resultat än det vi fått fram i denna studie 

är dock inte givet. Tolkningen av bild och text hade möjligen fått ett annat fokus. 
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Ytterligare en faktor som torde kunna påverka vår tolkning av empirin är att vi redan på 

förhand bestämt ett antal frågor som utgångspunkt för analysen av läroböckerna. Att sätta upp 

förutbestämda frågor kan leda till att andra faktorer förbises. Med utgångspunkt i ett mer 

intersektionellt perspektiv, i likhet med det Connell (2009) och Thomsson (2003c) betonar, 

hade andra aspekter kunnat tas upp där vi exempelvis hade kunnat analysera, inte bara hur 

kvinnor och män som grupp studeras utan även huruvida det inom respektive grupp finns 

skillnader i hur personerna framställs, beroende på exempelvis etnicitet och ålder.  

 

Vårt val att endast använda oss av bilder där det är tydligt vilket kön personen på bilden har, 

kan givetvis problematiseras. Författarna skulle kunna ha medvetet valt att ta med bilder där 

könstillhörigheten är osäker i syfte att få ”könsneutrala” bilder. Vår studies syfte är att 

kartlägga och analysera hur kvinnor och män konstrueras. De bilder som är ”könsneutrala” 

faller således inte innanför ramen för vår studie. Vi är medvetna om problematiken kring att 

endast använda oss av bilder där det tydligt framgår ifall det är en kvinna eller man. Då vi 

definierar kön utifrån sociala, kulturella och historiska aspekter så spelar det faktiska könet 

mindre roll, det är hur kvinnor och män konstrueras som blir relevant. 
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7. AVSLUTA�DE REFLEKTIO�ER 

Syftet med denna uppsats har varit att kartlägga och analysera hur kvinnor och män 

konstrueras i läroböcker för samhällskunskap. Sammanfattningsvis kan sägas att i de 

analyserade läroböckerna konstrueras kvinnor och män på skilda sätt genom att de tilldelas 

olika egenskaper och roller. Kvinnor och män framställs inte bara som olika utan också som 

varandras motsatser, vilket framkommer när de sex empirigenererade kategorierna läggs 

samman. Dessa dikotomier utgör ett genomgående mönster i de tre läroböckerna. Det andra 

framträdande mönstret i läroböckerna är isärhållandet. Det vill säga kvinnor och män finns i 

olika sammanhang och områden. Det dessa två mönster sammantaget visar är precis som 

titeln på denna uppsats anger att kvinnan gör en sak, mannen en annan. 

 

Vad det skulle ge för resultat att sammankoppla vår analys med styrdokumenten är inte något 

som ryms inom ramen för vår studie. Däremot skulle detta kunna vara ett lämpligt ämne för 

vidare studier. Genom att väga samman det som styrdokumenten säger med det läroböckerna 

förmedlar skulle relevanta resultat för skolans praktik kunna nås. Vidare skulle studier kring 

hur läroböckerna används av lärare kunna genomföras. Detta för att kunna undersöka hur 

lärare förhåller sig till de mönster som kan urskiljas i läroböckerna. Hur förhåller sig lärare i 

sin profession till den förmedlade bilden av att kvinnan gör en sak, mannen en annan? 
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