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Abstract 

The aim of this essay is to research if the typical gender norms about gender that today’s 

society rests on, are visible in teaching materials within the social study subjects. In this essay 

the chosen parts of a selected teaching materials will be researched and compared with 

former research and the curriculum (skolverket 2011). The research of the teaching material 

will be done through a qualitative text and picture analysis. The chosen teaching material 

which in this essay will be analysed is: Puls SO-boken year 1-3 (2015). The research is 

supposed to add knowledge about how the messages within the pictures and the text in the 

chosen teaching material can be interpreted and understood by pupils and pedagogues. The 

research is also supposed to elucidate how important it is for the pedagogue to critically 

review the teaching material that is being used in their teaching to create the best prerequisite 

for their pupils. Good teaching and learning and the ability to find their unique individuality 

is also a prerequisite to become the good democratic citizen school will form under the 

curriculum that is available. 

  

The result of the research shows that the book Puls SO-boken (2015), to a certain degree 

breaks down stereotype gender norms like the ones that currently exists in today’s society. It 

also shows a certain tendency where males still are the gender norm of the teaching materials. 

  

Nyckelord: Genus, Kön, Läromedelsanalys samhällsorienterade ämnen, Genus i läromedel, 

Genus i skola och förskola 
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1. INLEDNING 

Redan i den första läroplanen som kom 1962, Läroplan för grundskolan 1962, skulle skolan 

sträva efter ett jämställdhetsperspektiv. Det var individen som skulle stå i fokus och inte 

könet, vilket är något som har funnits kvar fram till den läroplan som gäller idag, Läroplan 

för grundskolan 2011 (Wernersson 2014:449-485). Dagens skola har kommit en bra bit på 

vägen inom jämställdhetsarbetet men har långt kvar. Genusordningen i dagens samhälle är 

fortfarande synlig och de könsnormer som säger att mannen är den överordnade är 

fortfarande gällande både i och utanför skolan (Wernersson 2014:449-485) Heikkilä (2015: 

24f.) menar att om skolan inte är den jämställda plats den ska vara kan den påverka 

individens föreställningar kring kön, samt det identitetsskapande som individen gör under sin 

uppväxt. Enligt Lgr 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: 

7) ska eleverna ha möjlighet att “finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” utifrån den kunskap de får i skolan, 

såsom livfrågor kring exempelvis jämställdhet, könsroller samt relationer (Skolverket 

2011:159). Brink (2015:184f.) beskriver att när elever i de lägre åldrarna endast känner 

varandra ytligt blir det betydelsefullt för dem att hålla på gränserna för vad som anses socialt 

accepterat för respektive kön, därför är det viktigt för pedagogen att tydliggöra allas lika 

värde i skolan. Det är således pedagogens uppgift att vägleda och låta varje enskild elev 

utvecklas samt finna sina egna intressen, utan att bli påverkad av den könsnorm som finns i 

dagens samhälle (Skolverket 2011:7). 

 

 I det centrala innehållet för de samhällsorienterade ämnena ska eleverna ges kunskaper om 

“Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel/…/ könsroller, jämställdhet och 

relationer” (Skolverket 2011:160, 173, 187, 200). Odenstad (2014 s. 37f.) beskriver att de 

samhällsorienterade ämnena ska ge eleverna kunskaper och verktyg för att kunna bli en god 

demokratisk medborgare, det vill säga kunskaper som eleverna behöver för att kunna skapa 

förståelse för sin egen vardag och sina värderingar i relation till andra grupper i samhället. 

Dessa kunskaper kan sedan hjälpa dem förstå hur olika aspekter på olika sätt kan påverka 

individers levnadssätt och vanor. Författaren menar att kunskap kan vara en bidragande 

faktor för att forma individer som accepterar människors olikheter, men även viljan att ta del 

av och medverka i de förändringar som sker i samhället. Förändringar som kan påverka den 
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enskilda individen och jämställdheten i samhället. Carlson & Von Brömssen (2011:21) 

betonar betydelsen av att pedagogen ska ha kunskaper om att kunna kritiskt granska 

läromedel som används i undervisningen med hjälp av skolans läroplan. Det är något som 

tidigare inte har varit pedagogens ansvar utan statens intuition för läromedelsinformation 

fram till 1991. 

Materialet som ska undersökas och analyseras i denna studie är valda delar ur Puls SO-boken 

grundbok för årskurs 1-3 (2015), ett läromedel som används inom de samhällsorienterade 

ämnena. Det är ett multimodalt1 läromedel som används av verksamma pedagoger vi har varit 

i kontakt med, samt är författad i relation till Lgr 11 (Skolverket 2011). Utifrån syfte och 

frågeställningar kommer valda delar ur SO-bokens (2015) bild och text analyseras och 

undersökas utifrån centrala begrepp. Begrepp som kommer att sättas i relation till hur kön 

synliggörs i läromedlets text och bild. De centrala begreppen kommer underbyggas med hjälp 

av tidigare forskning kring könstillhörighet och de sociala könsnormer som råder i dagens 

samhälle.  

1.2 SYFTE & FRÅGESTÄLLNING  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kön framställs i ett läromedel som används i de 

samhällsorienterade ännena för årskurs 1-3. Undersökningen fokuserar på två kapitel i 

läromedlet som handlar om familjen samt hur samhället ser ut i Sverige.  

● Hur framställs pojkar/män och flickor/kvinnor i läromedlets bilder? 

● Hur framställs pojkar/män och flickor/kvinnor i läromedlets texter? 

1.3 DISPOSITION 

Kommande kapitel innehåller det teoretiska ramverket. Det behandlar centrala begrepp för 

undersökningen samt belyser könsnormer som finns i dagens samhälle. I studiens tredje 

kapitel redogörs det för vilka metoder som använts samt en beskrivning för hur 

arbetsprocessen gått till. Studiens trovärdighet, generaliserbarhet och studiens etiska principer 

kommer även att beskrivas i det tredje kapitlet. Kapitel fyra är indelad i två olika delar där 

resultaten samt analysen för de två kapitel som undersökts presenteras. Uppsatsens femte och 

                                                                 
1 Multimodalt betyder att text och bild samverkar  
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avslutande kapitel innehåller avslutande diskussioner, reflektioner och didaktiska 

konsekvenser. Kapitel fem avslutas med exempel på vidare forskning.  
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2 TEORETISKT RAMVERK 

I kapitlets första del berörs studiens centrala begrepp, som används i undersökningen för att analysera 

samhällets syn på könsnormer. I kapitlets andra del kommer det lyftas fram hur de 

könsnormer som finns i samhället förstärks i barnlitteratur samt även i läromedel som 

används inom skolan.  

2.1 MAKT OCH HIERARKI 

Larsson & Westberg (2015:358) talar om att könsrelationer vanligtvis är hierarkiska. 

Författarna hänvisar till Yvonne Hirdmans teori om genussystemet, en teori som 

kännetecknar könsrelationerna på samhällsnivå av två principer som skapar en klyfta mellan 

könen. Den första principen handlar om isärhållande mellan kvinnor och män, vad som anses 

vara kvinnligt och manligt. Den andra principen innebär att det är mannen som betraktas vara 

normen i dagens samhälle. Mannen hamnar på så sätt högre i hierarkin vilket ger honom en 

maktposition gentemot kvinnan. Kåreland (2014:11) beskriver vidare hur det finns en klyfta 

mellan olika yrken beroende på könstillhörighet. Yrken inom skola och omsorg är 

kvinnodominerande medan yrken inom teknikområdet är mansdominerande. På så sätt får 

olika yrken olika maktpositioner i samhället då det är mannen som anses vara normen. 

Wernersson (2014:450) belyser hur det är något som var synligt redan långt bak i tiden. 

Exempelvis ansågs det inom jordbruksarbetet vara kvinnornas syssla att mjölka kor och att 

den sysslan var otänkbart för en man att utföra. 

 

Ambjörnsson (2011:88-92) påtalar att det finns en tydlig markering att det är mannen som 

tillhör den sociala könsnormen. Författaren menar att det även finns en maktposition redan i 

de lägre åldrarna hos barnen, vilket tydliggörs bland annat genom exempelvis färger på 

barnens fysiska attribut. Författaren beskriver vidare hur det finns en hierarki och 

maktposition kring de mörkare och dovare samt de ljusa och skira färgerna. De mörkare och 

dovare färgerna anses höra till den manliga normen medan de ljusa och skira färgerna hör till 

normen för vad som anses vara kvinnligt. Dock framhåller Ambjörnsson (2011:147-154) att 

den rosa färgen på olika fysiska attribut har en social acceptans bland dagens överklass. 

Författaren menar att den rosa färgen från 2000-talet och framåt har blivit en markör för 

välfärd samt ekonomisk framgång.  
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2.2 KÖNSKATEGORISERING 

Kopplat till de två teorier Hirdman ovan tar upp kring genusteori visar det att det är vanligt 

att könen hålls isär vilket förutsätter en könskategorisering. De dominerande könskategorier 

som finns är onekligen flickor/kvinnor respektive pojkar/män. Lahelma & Öhrn (2014) samt 

Kåreland (2015:10) beskriver att kön är något som är historiskt och socialt konstruerat. De 

menar även att det är i samspel med andra individer människan skapar sin identitet och 

könstillhörighet. Hur individen sedan formar sin identitet påverkas genom hela livet vilket 

gör att familjen, skolan, media etcetera blir otroligt betydelsefulla eftersom de är med och 

skapar könsnormer och värden som finns i dagens samhälle (Kåreland 2015:9ff.; Skolverket 

2011). Vidare finns det olika stereotypa förväntningar på hur individen ska bete sig och 

uttrycka sig i den sociala samvaron i förskola och skola, exempelvis individens intressen 

beroende på hens könstillhörighet. 

 

Skolan är en av de platser där jämställdheten utmanas varje dag. Olika förväntningar på 

grund av vilket kön individen tillhör finns och utmanar den jämställdhet som ska genomsyra 

arbetet i skolan. Det bidrar även till kategoriseringen av kön som håller isär dem (Lahelma & 

Öhrn 2014:115-127; Mia Heikkilä 2015:11f.). Det är när barnen börjar skolan som skillnaden 

mellan könen ökar, vilket gör det tydligare för eleverna vad som är socialt accepterat för vad 

som anses vara kvinnligt och manligt (Brink 2015:184). Skolan ska enligt den gällande 

värdegrunden främja jämställdhet och är delaktig i hur kön är socialt och historiskt 

konstruerat. Det gör att skolans värdegrundsuppdrag är en betydande faktor kring arbetet på 

skolan (Lahelma & Öhrn 2014:116f.; skolverket 2011). Heikkilä (2015:11f.) menar att som 

pedagog är det betydelsefullt att skapa en medvetenhet om hur hen själv ser på könsfrågor, 

samt granska sig själv för att kunna skapa en jämställd undervisning.  

 

Lahelma & Öhrn (2014:115-127) påtalar att när ett barn föds blir hen placerad i ett fack där 

individen könskategoriseras som flicka eller pojke. Det är även något Frödén (2012:35-41) 

framhåller. Författaren beskriver att om barnet som föds inte går att kategorisera till något 

specifikt kön är det vårdnadshavare tillsammans med en läkare som ska besluta vilken 

könstillhörighet barnet ska tillhöra. Frödén (2012) talar om tre olika faktorer som kan 

användas för att identifiera kön, de primära, sekundära och tertiära faktorerna. Den primära 

faktorn innebär att det är könsorganen som avgör könet. Den sekundära faktorn handlar om 

synliga tecken på kroppen, exempelvis behåring, röstläge och kroppsspråk. Den tredje 
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faktorn, den tertiära handlar om materiella artefakter som exempelvis kläder, skor och 

väskor. Författaren redogör för att när barnen är små kan det vara svårt att avgöra kön utifrån 

de primära och sekundära faktorerna och att det då är den tertiära faktorn som kan hjälpa 

till.  

2.3 KÖNSKODNING 

Som det beskrivs ovan bidrar olika kategoriseringsprocesser av kön till att individer kodas till 

flickor/kvinnor eller pojkar/män. Kodningen av kön hjälper till att hålla isär könen med hjälp 

av tertiära faktorerna, som exempelvis färger och fysiska attribut som Ambjörnsson (2011) 

utvecklar här nedan.  

 

Ambjörnsson (2011:133ff.) redogör för hur färgers betydelse kring hur individer könkodas 

har förändrats genom historien. Färgen rosa var från början förknippad med manlighet då den 

låg nära den röda färgen som stod för makt och mod. De skrytsamma och färgglada kläderna 

kostade mycket pengar vilket gjorde att de inte var tillgängliga för alla. Under 1800-talet 

skedde sedan en förändring där det blev allt vanligare för män att klä sig i mörkare färger. 

Tydligast blev det en skillnad på klädkoden mellan den borgerliga och adelsklassen. Männen 

som tillhörde den borgerliga klassen behövde en kostym de kunde använda både till vardags 

och till arbetet. Ambjörnsson (2011:9f.) beskriver vidare hur soldaternas uniformer i andra 

världskriget var blåa och i samband med det förändrades könskodningen kring den blå och 

rosa färgen. Den blå färgen som tidigare hade förknippats med kvinnlighet kom nu att 

förknippas med soldaternas styrka och mod. Hur den rosa färgen kom att bli en färg som 

associeras med kvinnlighet finns det dock inte samma klarhet kring. Ambjörnsson (2011) 

menar att den rosa och blå färgen har varit och fortfarande är varandras motpoler, vilket kan 

ha varit en bidragande faktor till förändringen. På det viset har könskodningen kring olika 

färger bibehållits fram tills idag. Vidare har författaren i sin forskning kommit fram till att 

även olika nyanser på färger har olika acceptans när det kommer till könskodning. Den 

mörkare färgskalan har kommit att associeras med allvar, värdighet och sans medan de mer 

skira och färgglada färgerna associeras med känslor och kvinnlighet (Ambjörnsson 

2011:133ff.) 

 

Ambjörnsson (2011:112ff.) beskriver att den rosa färgen i dagens samhälle förknippas med 

de yngre barnen och flickor. Redan när barnen går från förskolan till skolan blir det en 
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skillnad i vad som anses vara socialt accepterat, vilket är något barnen är medvetna om. I 

skolan är könskodningen synlig när det kommer till de tertiära faktorerna. Det finns en tydlig 

markör för vad som anses vara socialt accepterat och inte för respektive kön menar 

Ambjörnsson (2011) och Kåreland (2015:9ff.). Även den kommersiella barnklädesindustrin 

är även något som tydliggör könsskillnader och den är likaså med och könskodar vad som är 

socialt accepterat för olika individer påtalar Ambjörnsson (2011). Det går tydligt att se hur 

färgerna rosa och blå används för att göra skillnad på barnets kön under de första åren när det 

kommer till de tertiära faktorerna. När barnets kön inte går att avgöra med blotta ögat är det 

ofta de fysiska attributen som är avgörande för att könsbestämma individen (Ambjörnsson 

2011:23ff.).  

 

Författaren belyser vidare att det finns en större acceptans för att flickor klär sig i pojkkläder 

än att pojkar klär sig i flickkläder. Det kan i sin tur relateras till Kåreland (2015) som menar 

att det är mannen som anses vara normen i dagens samhälle. Om en flicka klär sig maskulint 

anses hon mer accepterad än om en pojke skulle klä sig i flickkläder. Pojken blir då mer 

avvikande från den gällande könsnormen och kan i vissa fall anses vara homosexuell 

(Ambjörnsson 2011:44ff.).   

2.4 TIDIGARE FORSKNING KRING BARNLITTERATUR 

Forskning kring läromedel i de samhällsorienterade ämnena för lägre åldrar är begränsad, 

därav är forskning kring barnlitteratur av relevans för studien. Ett läromedel för de lägre 

åldrarna har en karakteristisk blandning av barnlitteratur och läromedel. Beroende på vilket 

kön de olika karaktärerna i ett läromedel har kan det ur ett jämställdhetsperspektiv få olika 

betydelse för hur eleverna tolkar det. Kåreland (2015) talar om att det är betydelsefullt att 

barnen även får komma i kontakt med könsnormer de inte kommer i kontakt med i sin vardag 

och att litteratur på så sätt kan vara till hjälp.  

 

Kåreland & Lindh-Munther (2015:121ff.) har i sin tidigare forskning uppmärksammat att 

majoriteten av huvudkaraktärerna barn möter i den barnlitteratur de kommer i kontakt med är 

män/pojkar. Även om karaktärerna i litteraturen är förmänskligade djur så är det oftast 

manliga figurer som är huvudpersonen. Deras forskning visar på att det i litteraturen 

vanligtvis görs skillnad på de manliga och kvinnliga karaktärerna. De manliga karaktärerna är 
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oftast äventyrliga av sig, men har även sociala regler att förhålla sig till då de inte får ses som 

mjukisar. De kvinnliga karaktärerna framställs vanligen av en mjukare karaktär, de är mer 

hjälpsamma och har en djupare relation till de andra karaktärerna som finns med i litteraturen 

(Kåreland & Lindh-Munther 2015).  

 

Handlingen i barnlitteraturen går oftast att koppla till den vardag som barnen kan känna igen 

sig i, där de lär sig att cykla eller vara barnvakt åt sitt syskon. Kåreland & Lindh-Munther 

(2015:113-150) beskriver även att pojkarna söker sig till den genre som är mer äventyrlig, 

medan flickorna ofta söker sig till en genre som utspelar sig i en hem- eller skolmiljö. Barnen 

tyr sig till den genre de kan känna igen sig själva i samt den huvudkaraktär de skulle vilja 

vara. De könsnormer som präglar barnen i deras vardag, är det som styr deras identitet och 

val av exempelvis litteratur som de läser menar författarna. Kåreland (2015:127) påtalar även 

att det gynnar barnen att läsa litteratur där könsnormer som finns i dagens samhälle 

problematiseras. Normer och värden som samhället präglas av avspeglar sig i hur synen på 

jämställdhet mellan kvinnor och män ser ut idag. Barnen som läser dessa böcker får då en 

insikt i hur det kan se ut och de kan även få förståelse för sådant de inte har haft möjlighet att 

ta del av innan. Det kan även hjälp barnen i deras identitetsskapande, beskriver Kåreland & 

Lindh-Munther (2015). 

2.6 TIDIGARE FORSKNING OM LÄROMEDEL  

Ohlander (2010 a & b) har forskat kring hur kvinnor och män framställs i läromedel för de 

samhällsorienterade ämnena. Syftet med undersökningen var att räkna hur många kvinnor 

och män som synliggörs i text och bild och genom det ville författaren undersöka om något 

av könen är mer dominant. Resultaten av Ohlanders (2010 a & b) forskning visar på att de 

könsnormer som finns i samhället, där mannen är överordnad kvinnan tydligt framgår. 

  

Ohlander (2010 a:55f.) beskriver hur det i ämnet historia finns en skev bild av hur kvinnor 

och män framställs i undervisningsmaterialen. Det är i huvudsak männen som berörs och 

framställs som makthavare, män med en betydande position i samhället eller våldsmän. En av 

de få kvinnor som nämns i läromedlet med en betydande roll i historien är exempelvis 

Katarina den store. Marie Curie, dubbel nobelpristagare nämns inte alls i läromedlet vilket är 

anmärkningsvärt då hon är av stor betydelse för människans historia. De andra kvinnor som 

nämns är få och stundtals saknas faktaunderlag för de påståenden som görs eller så benämns 
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de exempelvis som någons hustru/bihang. Kvinnorna har genom historien haft en betydande 

roll i samhället, men med den syn som läromedlen återspeglar menar Ohlander (2010 a) att 

dagens elever får en felaktig syn på deras historia ur ett jämställt perspektiv.  

 

Det undervisningsmaterial som Ohlander (2010 b:11ff.) har undersökt genomsyras av bilder 

vars syfte är att vägleda eleverna genom texten som bilden hör till. Författaren beskriver att 

det finns en grundtanke om att jämställdhet ska genomsyra läromedlet författaren har 

undersökt. Samtidigt menar Ohlander (2012 b) att det finns brister som visar på att det främst 

är mannen som synliggörs i läromedlets texter. Ohlander (2010 b) har i undersökningen 

kommit fram till att många av de kvinnor som är synliga i läromedlet inte tilldelats någon 

central plats utan är synliga i form av en biroll. I ett av de läromedel som författaren har 

undersökt för de yngre grundskoleåren har författaren räknat antalet män och kvinnor som är 

illustrerade. Författaren finner att det är 146 män och 92 kvinnor i de bilder som finns i det 

undersökta läromedlet (Ohlander 2010 b:12). I ett av kapitlen i läromedlet som handlar 

demokrati. finns det inga bilder som visar hur kvinnor deltar i någon form politiska 

sammanhang, utan det är männen som tar plats. Läromedlet som Ohlander (2010 b:12)  

granskar tar inte upp något om när kvinnor fick rösträtt i Sverige eller den kvinnliga 

rösträttsrörelsen vilket författaren belyser borde ha gjorts. Den som tar del av detta läromedel 

får en uppfattning om att demokratin är något som tillhör mannen, menar författaren, och 

detta  kan skapa en felaktig syn på jämställdheten mellan kvinnor och män i samhället för de 

elever som tar del av läromedlet. 

2.7 SAMMANFATTNING  

Ovan har flera olika centrala begrepp berörts vilka är av relevans för den kommande analysen 

av SO-boken (2015). Dessa centrala begrepp som tydliggör olika faktorer och synvinklar som 

har betydelse för hur analysen av det valda läromedlet kommer gå till. Begreppen makt och 

hierarki är två begrepp som tydliggör för hur de könsnormer som finns i samhället ser ut. 

Begreppet könskategorisering kan exempelvis tydliggöra hur vi idag ser på hur kön 

konstrueras utifrån de primära och sekundära faktorerna. Sedan kommer begreppet 

könskodning, ett begrepp som kan kopplas till den tertiära faktorn vilket är med och formar 

de könsnormer som finns i samhället. Könsnormer som är med och styr vad som är socialt 

accepterat för kvinnor samt männen att bära för färger på sina fysiska attribut. Även den 

litteratur som barnen kommer i kontakt med har stor betydelse för dem ur olika aspekter. Den 
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kan vara med och påverka dem på olika sätt genom att synliggöra skillnader ur ett 

jämställdhetsperspektiv vilket de inte annars ser i sin vardag. Läromedlet ska spegla den 

faktiska bild av hur samhället har sett ut och ser ut idag samt hur ett jämställt samhälle kan se 

ut. Det i sin tur kan bidra till att eleverna får en bredare kunskap inom området.  

  



 
 

  

 

11 
 

3. METOD 

I det här kapitlet kommer det valda läromedlet för undersökningen samt vilket urval som har 

gjorts i materialet att beskrivas. Tillvägagångssättet för analysen samt vilka metoder som 

använts presenteras likaså. I metod kapitlet kommer även tre begrepp presenteras vilka är 

validitet, generaliserbarhet och de etiska principerna.  

3.1 MATERIAL OCH URVAL  

Det material som ska analyseras i undersökningen är Puls SO-boken s (2015) grundbok för 

årskurs 1-3 för de samhällsorienterade ämnena som utgår från Lgr 11 (Skolverket 2011). SO-

boken (2015) är ett multimodalt läromedel där varje uppslag i boken innehåller en stor bild 

eller ett flertal mindre bilder vilket fångar läsarens intresse. Till varje bild finns även en 

faktatext som beskriver vad bilderna föreställer samt ger kunskap om det ämne som bilderna 

berör. Uppslagen fungerar även som ett mindre kapitel i det stora kapitlet. Läromedlet 

innehåller faktakunskaper kring religion, historia, samhällskunskap samt geografi. Läsaren 

får genom det valda läromedlet följa Elin och hennes klasskamrater när de berättar om hur 

deras familjer ser ut, deras skola, samhället de bor i, landet där de bor samt olika 

trosuppfattningar. Eleverna får även lära sig hur man läser kartor och hur Sverige såg ut 

under medeltiden.  

 

För att få en förståelse för vilket läromedel som är aktuellt och används i dagens skola inom 

de samhällsorienterade ämnena tog vi kontakt med fyra olika skolor inom samma kommun. 

Baserat på de kontakter vi haft med de fyra olika skolorna kunde vi se att tre av dem använde 

sig av SO-boken (2015), som även är ett läromedel som är framtaget utifrån den aktuella 

läroplanen (Skolverket 2011). Genom att undersöka och analysera detta läromedel utifrån 

syfte och frågeställning ansåg vi att det kunde bidra med kunskaper kring hur ett aktuellt 

läromedel ser ut och vilken betydelse det har för den verksamma pedagogen att kritiskt 

granska det läromedel hen använder, trotts att det är författat utifrån den gällande läroplanen 

(Skolverket 2011). Efter att studerat läromedlet mer ingående, valdes två av tolv kapitel ut för 

analysen. De kapitel vi valde var Min familj (se bilaga 1) och Vårt samhälle (se bilaga 2). 

Båda kapitlen kan ligga nära elevernas vardag vilket vi ansåg vara centralt i förhållande till 

syfte och frågeställningar för studien. Då de kapitel som är valda för studien kan ligga nära 

eleverna i deras vardag är det av intresse att få en förståelse för bilden och textens budskap, 
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hur de speglar könsnomer som finns i dagens samhälle. Eleverna ska enligt det centrala 

innehållet i Lgr 11 (Skolverket 2011:161) få kunskaper kring väsentliga livsfrågor, som är av 

betydelse för eleven, vilket gör jämställdhet och könsroller till två betydelsefulla aspekter då 

de är centrala i förhållande till deras familjesituationer och det samhälle de lever i. 

Läromedlet utgår från Lgr 11 (Skolverket 2011) vilket skapade ett intresse för att undersöka 

om det speglar de olika könsnormer som finns i dagens samhälle. Valet att undersöka enbart 

två kapitel i läromedlet kan innebära en svaghet i undersökningen och kan bidra till att 

helheten av läromedlet försvinner. Samtidigt ger det en chans att gå djupare i bild och 

textanalysen än om hela läromedlet skulle undersökas. SO-boken (2015) är ett multimodalt 

läromedel där text och bild samverkar vilket var avgörande för valet av de två olika metoder 

som valdes för studien: en bildanalys samt en textanalys för att undersöka bilden och textens 

budskap. 

 

Det första kapitlet, Min familj, sträcker sig över åtta sidor och handlar bland annat om hur en 

familj kan se ut i dagens samhälle samt hur det kunde se ut för hundra år sedan. Kapitlet 

berör även hur mycket veckopeng barn får och vad familjens ekonomi ska räcka till under en 

månad. I kapitlet Vårt samhälle som omfattar tio sidor får eleverna kunskaper om olika 

yrken. De får exempelvis se hur det är att arbeta på ett sjukhus, ett reningsverk och en 

tidningsredaktion. Eleverna får även en inblick i hur det kan gå till att fatta beslut om att 

anlägga en ny lekplats. 

3.2 BILDANALYS 

Nedan kommer analysmetoden som används för att analysera bilderna i SO-boken (2015) att 

presenteras. Björkvall (2012:17f.) beskriver att bilden är ett verktyg som har förmågan att 

skapa betydelse. Bilden består även av olika delar som alla ger olika intryck och innebörd. I 

analysen av hur kön framställs i bilder har de granskats utifrån semiotiska resurser, visuella 

resurser och bildens modalitet vilket nedan ges en närmare beskrivning på. Björkvall (2012) 

menar att olika verktygen som kan användas för att skapa en förståelse för vad bilden 

innehåller. Utifrån ovanstående verktyg anses bildanalys vara den mest fördelaktiga metoden 

att använda för att analysera de bilder som finns i SO-boken (2015). 
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Semiotiska resurser 

För att analysera en bild finns det olika semiotiska resurser att använda, vilket Björkvall 

(2012:29-56) presenterar. Med semiotiska resurser avses exempelvis blicken. Beroende på 

var personen på bilden har sin blick så ställer hen olika krav på läsaren, är blicken riktad mot 

läsaren kräver personen på bilden läsarens uppmärksamhet mer än om blicken inte möter 

läsaren. Likaså är kroppsspråket en semiotisk resurs Björkvall (2012), beroende på personen 

på bildens kroppsspråk och position utstrålar hen olika grader av makt. Det kan vara genom 

exempelvis en utsträckt arm eller ett höjt ögonbryn som uttrycker ett frågande ansiktsuttryck 

till läsaren. Hur personen är avbildad, på nära håll eller ett längre avstånd, har också 

betydelse för hur läsaren uppfattar bildens budskap. Om personen på bilden är i närbild kan 

det bli mer påträngande och mer personligt än om personen är avbildad på ett längre håll. En 

annan semiotisk resurs som författaren beskriver är vinkeln. Beroende på vilken vinkel 

läsaren ser bilden i har det olika betydelse. Om det är en bild där läsaren ser bilden ur ett 

ovanperspektiv kan det ge läsaren en känsla av makt, men ser läsaren bilden ur ett 

nedanperspektiv blir inte maktkänslan lika påtaglig (Björkvall 2012:29-56). De olika 

exemplen på semiotiska resurser som beskrivs ovan är sådant som vi har använt oss av i 

analysen av SO-boken (2015). 

 

Modalitet och visuella resurser 

För att uttrycka modalitet i en bild kan man använda sig av olika visuella resurser, Dessa 

resurser är exempelvis djupet i bilden, färgmättad samt detaljrikedom (Björkvall 2012:113-

120). Modaliteten i en bild beskriver hur verklighetstroget något är, det vill säga om det är en 

hög modalitet i en bild är det en bild som visar den naturalistiska verkligheten. En bild på en 

ko har en hög modalitet medan en bild på en skylt har en låg modalitet. Bilden på kon har en 

högre grad av naturalistisk verklighet då fler personer vet hur en ko ser ut än en skyllt som 

visar att det är parkeringsförbud menar Björkvall (2012). Det ger då bilden med kossan högre 

modalitet än bilden med skylten eftersom att den kräver en mindre tolkningsansats. Bilden 

har stor betydelse för att läsarens intresse ska fångas läsarens intresse  för den skrivna texten. 

Bilden kan också vara ett viktigt komplement till det som texterna har svårt att förmedla till 

läsaren (Björkvall 2012:16f.). Större delen av allt läromedel i dagens skolor är multimodala 

beskriver Björkvall (2012). 
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Bildanalysen som vi ovan beskriver, anser vi genom de olika verktygen kunna ge analysen av 

SO-boken (2015) en djupare och mer detaljerad förståelse för bildens budskap. Det ger oss 

även en förståelse för hur andra kan tolka bilderna vilket gör att undersökningen får en större 

trovärdighet. De semiotiska och visuella resurserna samt modaliteten i bilderna bidrar till att 

vi kan tyda hur de olika könsnormer speglas i SO-boken (2015). Det kopplar vi då till Lgr 11 

(Skolverket 2011) som säger att skolan ska främja allas lika värde och jämställdhet mellan 

könen. En nackdel vi kan se med bildanalysen är att även om vi försöker se bilderna ur olika 

perspektiv så finns det alltid något som undersökningen kan missa. Om personen som 

analyserar bilderna riktar in sig för mycket på en detalj så kan andra viktiga delar försvinna. 

Trots detta anser vi att fördelarna väger tyngre, och genom att hela tiden granska sig själv och 

kritiskt granska arbetsprocessen kan risken att misstolka bilderna minimeras.  

3.3 KVALITATIV TEXTANALYS 

Widén (2012:136-153) framhåller att människan i dagens samhälle dagligen möter olika 

texter med olika budskap. Det kan exempelvis vara en påminnelse på en post-it-lapp, en 

skönlitterär bok, en morgontidning eller ett läromedel. Han menar att läsaren bör reflektera 

mer över de texter hen läser då de är med och påverkar individens sätt att tänka och handla. 

För att kunna analysera en text och få en djupare förståelse för vilka budskap texten har kan 

en kvalitativ textanalys användas. Till undersökningen och analysen av texten i SO-boken 

(2015) valdes därför den kvalitativa textanalysen, den valdes även för att kunna tolka de 

budskap bokens text innehåller utifrån syfte och frågeställning. 

 

Widén (2012:136-151 ) talar om tre olika dimensioner som kan användas när en kvalitativ 

textanalys görs. Den första dimensionen innebär att reda ut vilket budskap författaren har 

med den skrivna texten. Den andra dimensionen betyder att den som använder sig av den 

tittar på hur texten är grammatiskt uppbyggd, det språkliga, litterära och innehållets innebörd. 

Den tredje dimensionen syftar till att se vilket budskap texten ger och vilken uppfattning om 

samhällets normer som präglar omgivningen. Till den kvalitativa textanalysen av SO-boken 

(2015) passar den tredje dimensionen bäst in på undersökningen då vi vill undersöka vilka 

idéer och värderingar kring kön som används i läromedlets texter. Värderingar och 

könsnormer som finns i dagens samhälle samt det som är med och påverkar hur exempelvis 

individens könstillhörighet formas. Författaren beskriver vidare hur det är till fördel för den 

kvalitativa textanalys forskaren ska använda sig av att arbeta med kritiska frågor. Kritiska 
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frågor som är riktade till den som gör undersökningen för att hjälpa hen att få en struktur i 

undersökningen, vilket även ökar undersökningens validitet menar Widén (2012). En nackdel 

vi har stött på under studiens gång är att vi lätt har fastnat vid det första intrycket och sedan 

haft svårt att ta oss ur det. Det har varit till stor hjälp att vara två författare till uppsatsen då 

det har gjort att vi har kunnat ställa våra intryck samt resultat mot varandra för att utveckla 

dem och arbeta vidare. 

3.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  

För att få en struktur i undersökningen av läromedlet skapades riktlinjer som användes under 

undersökningsprocessen av text och bild. De riktlinjer som arbetades fram var sju frågor för 

bildanalysen samt en fråga för textanalysen vilka har sin grund i syfte samt frågeställning. 

Till frågorna för bildanalysen har vi använt oss av de tre olika faktorerna Frödén (2012:35-

41) talar om. De primära, sekundära och tertiära faktorerna ger en tydlig bild av hur kön 

kategoriseras och kodas i samhället. För att göra en så grundlig undersökning som möjligt 

undersöktes och analyserades ett uppslag åt gången utifrån frågorna som presenteras nedan. 

För att strukturera och reda ut analysen användes olika tankekartor och under processens 

gång granskade vi våra anteckningar och tankekartor för att kunna ge en god 

resultatsammanfattning. Resultaten har sedan analyserats och diskuterats mot det teoretiska 

ramverket.  

 

Frågor för bildanalys 

1. Bildens generella kännetecken: 

a. Vad är det som skildras? 

b. Vilka semiotiska resurser samt vilken grad av modalitet finns? 

c. Hur stor del av läromedlets illustrerade bilder utgörs av flickor/kvinnor respektive 

pojkar/män? 

2. Vilka sekundära könskaraktäristiska är synliga? 

3. Vilka tertiära könskaraktäristiska är synliga? 

4. Vilka sysslor utförs av personerna på bilderna? 

 

Fråga för texten 

1. Hur framställs manen/pojken och kvinnan/flickan i de skrivna texterna? 
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3.7 UNDERSÖKNINGENS TROVÄRDIGHET OCH GENERALISERBARHET 

Trovärdighet är ett begrepp som används för att förklara kvaliteten på en forskning. Med det 

menas att forskningen ska vara strukturerad samt besvara det syfte och den frågeställning 

studien avser undersöka. En hög trovärdighet innebär även att datainsamlingsmetoden ska 

vara lämplig till syfte och frågeställning (Thornberg & Fejs 2012:217-ff.). Frågorna för bild- 

och textanalysen skapades för att kunna bibehålla en struktur i undersökningen för att besvara 

syfte och frågeställningar vilket ökar undersökningens trovärdighet. Thornberg och Fejes 

(2012:219f.) menar att ett kreativt och kritiskt tänkande är två förhållningssätt som kan bidra 

till att utveckla studien ytterligare. Då forskaren ställer sig kritisk till sin studie kan det öppna 

upp för andra infallsvinklar som ger studien en djupare tolkning av resultatet. Det kreativa 

tänkandet bidrar till att forskaren kan upptäcka nya perspektiv i sin analys samt utforska och 

sedan kritiskt granska dem (Thornberg & Fejs 2012:216ff.). Det kreativa och kritiska 

tänkandet har den här uppsatsen haft stor nytta av då vi är två författare till uppsatsen. Vi har 

på så sätt kunnat dra nytta av att vi sett olika saker som sedan har ställts mot varandra, på så 

sätt kommit fram till ett slutgiltigt resultat. Thornberg & Fejes (2012) beskriver hur forskarna 

i sin undersökning skapar tolkningar, beskrivningar och begrepp vilka kan hjälpa läsaren att 

uppmärksamma sådant hen inte har reflekterat över tidigare. 

 

Thornberg & Fejes (2012:228ff.) beskriver att generalisering handlar om hur en studies 

resultat och metod kan vara användbara för andra individer och situationer. Utifrån vår studie 

kan den metod som vi använt oss av vara användbar för pedagoger och andra individer som 

är verksamma inom skolan. Metoden kan användas på andra läromedel som inte behöver ingå 

i de samhällsorienterade ämnena. Dock går inte resultatet vi kommer fram till i studien att 

generalisera då olika läromedel ser olika ut vilket kan ge varierande resultat. Resultatet och 

metoden från vår studie kan ge pedagoger en inblick i betydelsen av att kritiskt granska 

läromedel för att få en djupare förståelse för innehållet och dess dolda budskap. Detta med 

grund i att det idag inte längre finns någon särskild institution som arbetar med sådant 

(Carlsson & Von Brömssen 2011 s. 21). Pedagogen behöver dock vara insatt i den aktuella 

läroplanen (Skolverket 2011) för att veta vad det är hen behöver undersöka när hen kritiskt 

granskar ett läromedel. Här kan då den metod vi använt oss av vara till hjälp.   
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3.8 ETISKA PRINCIPER 

De finns fyra olika etiska principer att ta ställning till när en samhällsforskning görs. De fyra 

principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman 2014.131f.) talar om. I denna studie av SO-boken (2015) är de fyra 

principerna dock inget som berör undersökningen, då studien inte kommer i kontakt med 

något känsligt material. Känsligt material kan exempelvis vara personuppgifter som kan 

kopplas till de olika etiska ställningstaganden som finns. Vi vill dock förtydliga att vi inte på 

något sett vill nedvärdera de som har arbetat fram SO-boken (2015). Undersökningens syfte 

är att skapa förståelse för vilka budskap läromedlet innehåller och förstå dessa utifrån olika 

perspektiv. 
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4 ANALYS 

Kapitel 4 är uppdelat i två delar. Den första delen innehåller resultat och analys av kapitlet 

Min familj och den andra delen innehåller resultat och analys av kapitlet Vårt samhället i SO-

boken (2015). 

4.1 MIN FAMILJ  

I det här avsnittet kommer det redogöras för de resultat som framkommit när kapitlet om Min 

familj i SO-boken (2015) undersökts. Resultaten kommer även ställas mot det teoretiska 

ramverket.  

4.1.1 VAD SKILDRAS I BILDERNA  

I kapitlet finns det 17 bilder. Bilderna skildrar bland annat hur Elins familj ser ut genom att 

läsaren får se bilder på dem ur ett fotoalbum Elin visar. I bilderna skildras även olika 

situationer. Situationer där styvpappa Lars städar, pappa Olle studerar och Elin blir hämtad av 

sin pappa Olle hos mamma Karin. Två äldre fotografier skildrar en piga som står med två 

nötkreatur samt ett porträtt av en familj med en mamma, en pappa och tio barn. I kapitlet 

finns även bilder på olika föremål där läsaren får information om vad olika saker kan kosta, 

exempelvis ett busskort, hyra av en bostad, TV-avgiften etcetera.  

4.1.2 SEMIOTISKA RESURSER 

De semiotiska resurser studien har utgått ifrån när bilderna har studerats utifrån de givna 

riktlinjer samt syfte och frågeställning är fem stycken. Det är kroppsspråket personen på 

bilden har, blicken, ansiktsuttryck, avstånd mellan den illustrerade personen och läsaren samt 

vinkel på bilden.  

 

Majoriteten av de personer som finns med på bilderna är illustrerade i helkropp. Inget av 

deras kroppsspråk tyder på att de begär läsarens uppmärksamhet mer än någon annan. Det 

bidrar till att läsaren får ett avstånd till de illustrerade personerna. I fler av de bilder som finns 

är personerna mitt uppe i en handling, som exempelvis att städa, cykla eller studera. Det gör 

att läsaren får en naturlig förhållning och ett avslappnat intryck av/till bilderna. Det är sällan 

som någon av de illustrerade personerna tittar rakt mot läsaren vilket ger läsaren ett avstånd 
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till personen. De illustrerade personerna kräver inte läsarens uppmärksamhet utan erbjuder 

hen att titta på hela bilden och inte specifikt på personen. Ansiktsuttrycken är genomgående 

neutrala, de illustrerade personernas ansiktsuttryck ger ett avslappnat och glatt intryck till 

läsaren. Alla bilder förutom en är i en vinkel där läsaren ser bilderna ur ett framifrån 

perspektiv. Läsaren får vare sig en känsla av makt eller underordnad som fågelperspektivet 

eller underifrånperspektivet bidrar med.  

 

Ur ett könsperspektiv, sett till de semiotiska resurserna är mamma Karin den som kräver 

minst av läsaren. Dels är hon bara med på två bilder och i den ena bilden får läsaren ett långt 

avstånd till henne och på den andra bilden står hon med ryggen snett från läsaren. Ur dessa 

perspektiv är hon den person som läsaren får minst relation till av de personer som finns på 

bilderna. Pappa Olle och styvpappa Lars är betydligt mer synliga i bilderna och läsaren får en 

djupare relation till dem än vad hen får till mamma Karin. Elin som är huvudpersone n och 

syns i majoriteten av bilderna. skapar en relation med läsaren men håller sig samtidigt på ett 

avstånd så att läsaren inte ska påverkas av henne på något vis.  

4.1.3 MODALITETEN I BILDERNA 

De visuella resurser som studien har utgått från när bilderna har studerats är djupet i bilderna, 

färgmättnad och detaljrikedomen. Majoriteten av bilderna har ett djup samt är detaljrika, 

däremot är färgerna något matta vilket skapar en neutral känsla för den som studerar bilderna. 

Det är inget som sticker ut eller drar till sig läsarens uppmärksamhet, vilket bidrar till att 

läsaren ser helheten i bilden. På sista sidan i kapitlet är det dock två bilder som är fotografier 

av pengar och bankkort. Dessa bilder drar till sig uppmärksamheten på ett annat sätt då 

färgmättnaden är högre i bilderna. Bilderna genom hela kapitlet visar den naturalistiska 

verkligheten. Läsaren kan känna igen sig i de olika situationerna som bilderna visar vilket ger 

bilderna en hög modalitet. Ur ett könsperspektiv fördelas färgerna så att männen har mörkare 

och dovare färger på kläderna medan kvinnorna tilldelats ljusare och skira färger.  

4.1.4 KÖNSKATEGORISERING.  

Två av de tre olika faktorerna Frödén (2012) talar, de primära och den sekundära faktorn är 

faktorer som för ögat kan vara avgörande för att könskategorisera en person. Dessa två 

faktorer har använts för att kunna tolka hur många personer som är kvinnor, män respektive 
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oidentifierbara. Vi tolkar det som att illustratörerna har porträtterat 15 kvinnor samt 11 män. 

En av de personer som porträtteras i kapitlet går ej att könsbestämma.  

 

Ohlander (2010 a & b) framhåller hur olika läromedel speglar en ojämställd bild av kvinnor 

och män. Författaren menar att det i flera läromedel är männen som dominerar och att 

kvinnan får en mycket liten plats. Just detta kapitel går dock emot det Ohlander (2010 a & b) 

säger, att det är männen som tar mest plats i bilderna. Här är det fler kvinnor än män som är 

illustrerade samt finns på fotografierna vilket bidrar till ett mer jämställt läromedel. 

 

Männen har i kapitlet genomgående kort hår i mörkare färger av brunt. Kvinnorna har en 

pagefrisyr som är utsläppt eller något längre hår som är uppsatt. Majoriteten av kvinnorna har 

ljus/blont hår, en kvinna har svart hår. Hos några av de illustrerade personerna är olika 

sekundära faktorer synliga som exempelvis bröst som hjälper till att könkategorisera dem. 

 

Den tredje faktorn Frödén (2012) beskriver är den tertiära. Den tertiära faktorn innebär att 

individer könskategoriseras utifrån deras fysiska attribut. Detta är även någon som är synligt 

utifrån den tidigare forskningen Ambjörnsson (2011) har gjort. Författaren beskriver hur det 

finns en könskodning när det gäller olika färger samt nyanser. Ambjörnsson (2011) menar 

vidare att olika färger är socialt accepterade till kvinnor respektive män som exempelvis de 

ljusa, brokiga och skira färgerna är kvinnofärger medans de mörkare och dovare färgerna är 

mansfärger. Det här är något som blir synligt i kapitlet Min familj, med hjälp av färgerna 

skapar det skillnad på kvinnan respektive mannen. Man kan generellt se genom hela kapitlet 

att kvinnorna har kläder av ljusare och skirare färger än vad männen har i bilderna, som 

exempelvis rosa, röd, och gul. Männen har ofta mörkare och dova färger så som brun, grå, 

svart och blå med något enstaka undantag. Vid ett tillfälle har pappa Olle en mörkröd tröja. 

Alla karaktärer i de illustrerade bilderna har på sig tröja och byxor, kvinnor som män. 

4.1.5 SYSSLOR 

I några av de bilder som finns i kapitlet poserar några som om de stod framför en kamera och 

blev fotograferade. Det finns även de som är fångade mitt uppe i en aktivitet som exempelvis 

när styvpappa Lars städar eller när mamma Karin vinkar åt Elin. På bilden med Elins 

styvsyskon kan läsaren se hur de sitter på varsin cykel och cyklar. Det finns även en bild där 

läsaren kan se hur en flicka står och klappar på ett nötkreatur samt håller i en trähink. En 
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annan bild visar hur pappa Olle och Elin sitter tillsammans vid ett bord där pappa Olle ser 

upptagen ut av sina studier och Elin försöker fånga hans uppmärksamhet. Läsaren kan även 

se hur pappa Olle står och poserar bredvid en motorcykel med en hjälm under armen.  

 

Kåreland (2015) påtalar att det finns en klyfta mellan könen när det kommer till olika arbeten, 

att det finns en klyfta som delar upp yrkena i kvinno- och mansdominerade arbeten. I kapitlet 

om Min familj kan läsaren se hur pappa Olle studerar till något inom sjukvården, ett yrke som 

Kåreland (2015) framhåller som kvinnodominerande. Kåreland & Lindh-Munther (2015) 

beskriver hur den manliga karaktären oftast är mer äventyrliga av sig än den kvinnliga är. 

Denna könsnorm går styvpappa Lars emot då det är han som städar och tar hand om hemmet. 

Pappa Olle utstrålar en viss äventyrlighet då han poserar framför sin motorcykel med en 

självsäker min, och kan därmed kopplas till den mer äventyrliga karaktären som Kåreland & 

Lindh-Munther (2015) talar om. 

4.1.6 HUR KÖN FRAMSTÄLLS I TEXTEN 

I kapitlet om Min familj får läsaren se hur Elin lever med skilda föräldrar. Innan Elins 

föräldrar skilde sig bråkade de mycket men när de flyttade isär blev det bättre. Elin bor 

varannan vecka hos sin pappa Olle och varannan vecka hos mamma Karin och styvpappa 

Lars. Styvpappa Lars har två barn sedan tidigare. 

 

I kapitlet får vi veta att Elins mamma Karin ofta kommer hem sent från arbetet. Det är 

styvpappa Lars som gör mycket av hushållssysslorna då han ibland arbetar hemma och får 

mer tid över. Elins pappa Olle studerar till sjuksköterska vilket är det som läsaren får veta om 

honom. I texten beskrivs även hur Elins släktingar för hundra år sedan bodde på landet och 

arbetade med jordbruk. Elins farfars mormor arbetade som piga åt sin husbonde vilket var ett 

typiskt arbete för en kvinna på den tiden. Läsaren får även kunskap om hur pengar hanteras i 

en familj, exempelvis hur mycket veckopeng barn får och hur en familj ska få pengarna att 

räcka till.  

 

I texten är det mannen som dominerar genom hela kapitlet medan  kvinnan inte är lika synlig. 

Elin är huvudkaraktären och hon är synlig i texten, dock blir hon ett bihang till omgivningen 

som beskrivs. Mamma Karin får mycket lite utrymme i jämförelse med pappa Olle och 
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styvpappa Lars. Under rubriken – hemma hos mamma och pappa där läsaren kan läsa hur det 

är att bo hos respektive förälder för Elin får pappa Olle utrymme i texten som handlar om 

mamma Karin men mamma Karin får inget utrymme i texten som handlar om pappa Olle. Ett 

sett att tolka detta är att kapitlet följer den norm där mannen anses stå högre i hierarkin, då 

det är pappa olle och styvpappa Lars som får mest utrymme i texten. Även om texten lyfter 

fram männens omsorgsförmågor och på så sätt bryter den könsnormen, blir det på bekostnad 

av kvinnornas utrymme i texten. På så sätt utvecklas en manlig maktposition då kvinnan får 

stå tillbaka på grund av att för kapitlet ska visa på en jämställd familj.  

 

Ohlander (2010) beskriver hur undervisningsmaterial inom de samhällsorienterade ämnena 

kan visa på en ojämn fördelning av på kvinnor och män vilket blir synligt i texten. Författaren 

menar att det ofta är männen som har övertaget och kvinnorna hamnar i bakgrunden vilket 

ger eleverna en skev bild av verkligheten. I likhet med den tidigare forskningen visar det 

resultat vi kommit fram till att det är synligt hur det är mannen som är normen i dagen 

samhälle som Ambjörnsson (2011) och Kåreland (2015) beskriver. Vi tolkar det som om att 

författaren har försökt skapa en jämställd familj med styvpappan Lars som gör mycket i 

hemmet vilket annars förknippas med kvinnosysslor. Mamma Karin får näst intill inte något 

utrymme alls i texten. Det lilla utrymme hon får är när det beskrivs att hon åker buss till 

arbetet och att hon ibland kommer hem sent till middagen. Utifrån det som har analyserats 

fram i texten går det konstateras att det är en mansdominerad syn som lyser igenom i kapitlet. 

Även om författarna har försökt visa på en jämställd familj har de gjort det av bekostnad på 

kvinnans utrymme.  

 

Kåreland & Lindh-Munther (2015) skriver att det oftast är manliga huvudkaraktärer i den 

litteratur som barnen kommer i kontakt med. I kapitlet om Min familj är det Elin som är 

huvudkaraktären vilket visar på att författarna går emot den könsnorm som annars brukar 

dominera i barnlitteratur. Trotts det är det ändå männen som dominerar i texten. I kapitlets 

text får läsaren reda på hur olika familjer kan se ut. Exempelvis med två mammor, två pappor 

eller att några barn lever utan någon mamma eller pappa. Familjekonstellationen 

problematiseras här precis som Kåreland & Lindh-Munther (2015) skriver är till en fördel i 

litteratur. Det ger läsaren en medvetenhet kring hur olika familjer kan se olika ut.  
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4.2 VÅRT SAMHÄLLE  

I kommande avsnitt i kapitel fyra redogörs det för de resultat som framkommit när kapitlet 

om Vårt samhälle i SO-boken (2015) har undersökts. Därefter kommer resultaten att 

analyseras och ställas mot det teoretiska ramverket. 

4.2.1 VAD SKILDRAS I BILDERNA? 

I kapitlet om Vårt samhälle möter läsaren 25 bilder. Bilderna skildrar bland annat en lärare 

som på tavlan skriver upp olika byggstenar som behövs för att ett samhälle ska fungera. 

Byggstenar som exempelvis sjukhus, vägar, affärer, sopbilar etcetera. Vidare möter läsaren 

en bildserie där hen får se hur det går till att anlägga en lekpark. Från det politiska beslutet 

om lekparken ska anläggas, val av plats, när barn på en förskola får säga vad de vill ha på 

lekplatsen och när en arkitekt ritar lekplatsen. På den sista bilden i bildserien får läsaren se 

hur en byggnadsarbetare tittar i en produktkatalog med lekredskap och gungor. 

Fortsättningsvis skildrar bilderna hur det kan se ut på ett vattenreningsverk och hur det går till 

när man ska sortera sopor. Läsaren möter även en bildserie där olika yrken som finns på ett 

sjukhus presenteras, exempelvis en clown, en städerska samt sex andra personer som det inte 

går att urskilja på bilderna vilka olika arbetsuppgifter de har. Utifrån vad de gör på bilderna 

kan det vara en sjuksköterska, läkare, undersköterska etcetera. På det näst sista uppslaget om 

Vårt samhälle kan läsaren se hur det ser ut på en nyhetsredaktion. Bilderna visar hur 

personalen på nyhetsredaktionen arbetar. I bilderna skildras även ett tryckeri för tidningen 

samt ett tidningsbud som delar ut tidningen i ett trapphus. Det sista uppslaget i kapitlet är 

uppdelat i två bilder. I den ena bilden kan läsaren se hur en kvinna sitter i en fåtölj och läser 

en tidning. Hon samtalar samtidigt med en person som sitter vid en dator och är vänd mot 

kvinnan. På den andra bilden finns en pojke som läser i en tidning.  

4.2.2 SEMIOTISKA RESURSER 

Den vinkel läsaren ser bilderna i är blandad mellan fågelperspektiv och framifrån perspektiv. 

De bilder som är ur ett fågelperspektiv ger läsaren en god överblick över vad som sker i 

bilderna, en känsla av makt samt ett avståndstagande. Bilderna som läsaren ser rakt framifrån 

inger en mer neutral maktkänsla. De personer som finns på bilderna är i huvudsak illustrerade 

så att läsaren kan se hela kroppen. Många av de illustrerade personerna är mitt uppe i en 
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aktivitet som exempelvis att undersöka en patient etcetera. När personerna är illustrerade i 

detta perspektiv bidrar det inte till att de ställer några krav på läsaren att hen ska 

uppmärksamma just dem. Även deras kroppsspråk, blick och ansiktsuttryck är neutrala och 

läsaren kan i lugn och ro studera bilderna utan att bli påverkad på något vis. Genom de 

semiotiska resurser som har använts för att studera de porträtterade personerna, är det ingen 

kvinna eller man som utmärker sig mer än det andra könet. Genomgående i kapitlet är de 

personer som är med på bilderna är neutrala i sin påverkan på läsaren.  

4.2.3 MODALITETEN I BILDERNA 

Bilderna som finns i kapitlet är detaljrika och några bilder innehåller mycket information till 

läsaren. Det är betydelsefullt att läsaren har förmågan att kunna plocka ut det som är av 

intresse i bilderna. I de illustrerade bilderna är färgerna något matta vilket även här ger 

läsaren en naturlig upplevelse. Bilderna har ett djup men är matta i färgerna vilket gör att 

djupet i bilderna inte blir lika påtagligt som det kunnat vara. De illustrerade bilderna har en 

hög modalitet, de visar den naturalistiska verkligheten. Läsaren kan känna igen sig och kan 

relatera till innehållet. Generellt har illustrationerna en hög modalitet och läsaren kan känna 

igen sig i omgivningen som är illustrerade på bilderna. De bilder som har låg modalitet för de 

elever som använder SO-boken (2015) är hur en tidningsredaktion fungerar samt hur det går 

till när en park ska anläggas. Det är miljöer som inte alla elever har tillgång till, vilket gör att 

de inte kommer kunna relatera till dem och förstå vad de innebär. Ur ett könsperspektiv görs 

det inte någon skillnad på kön, utan i detta kapitel skildras en jämställdhet.  

4.2.4 KÖNSKATEGORISERING 

Det här kapitlet går emot de resultat den tidigare forskningen som exempelvis Ohlander 

(2012 a & b) har kommit fram till. Författaren beskriver hur det i olika läromedel är mannen 

som dominerar i bilderna och att kvinnan hamnar i bakgrunden. Kapitlet om Vårt samhälle 

visar dock en jämställd bild av antalet illustrerade flickor/kvinnor och pojkar/män. Vi tolkar 

det som att det är 27 kvinnor/flickor respektive 27 män/pojkar som är illustrerade. I kapitlet 

tolkar vi det som om att det är 16 personer som inte går att könsbestämma genom att använda 

Frödéns olika faktorer.  
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Här har studien i kapitlet om Min familj även utgått från Frödéns (2012) primära och 

sekundära faktorer. Utifrån de faktorerna kan läsaren se skillnad på de olika könen som finns 

på bilderna. De kvinnor som går att könsbestämma har olika frisyrer, exempelvis kort frisyr, 

axellångt hår eller håret uppsatt i en tofs. De män vi har kunnat könsbestämma har kort hår. 

Några av de personer som går att könsbestämma som kvinnor har förutom lite längre hår 

även kvinnliga former där konturerna av brösten är synliga.  

 

De tertiära faktorerna som har studerats handlar om de olika fysiska attributen som med hjälp 

av olika färger kan vara med och könskoda. En större del av de illustrerade personerna har 

byxor och tröja på sig. Ett fåtal kvinnor har kjol. Färgen på de olika fysiska attributen är i 

detta kapitel till större del densamma på alla de illustrerade personerna, nämligen i en 

mörkare och dovare nyans.  

 

I studien blir det synligt att kapitlet Vårt samhälle går emot den könsnorm den tidigare 

forskningen kommit fram till att läromedel ofta följer. En könsnorm som finns och som 

framhåller exempelvis vilka färger på olika fysiska attribut som kodar dem som kvinnliga 

eller manliga (Ambjörnsson 2011). Studien visar att de färger som används på de illustrerade 

personernas kläder, genomgående är av en mörkare och dovare nyans hos både de manliga 

och kvinnliga karaktärarena. Detta kan kopplas till det Ambjörnsson (2011) beskriver. 

Författaren framhåller att det är mer accepterat för kvinnor att bära fysiska attribut med de 

dova och mörkare färgerna medan det anses mindre socialt accepterat för männen/pojkarna 

att använda sig av de skira och ljusare färgerna. Illustratörerna har i detta kapitel försökt 

skapa en neutral färgton men den går istället emot vad som anses höra till den manliga 

normen gällande färger på fysiska attribut.  

4.2.5 SYSSLOR 

De personer läsaren kan se bilderna som finns står antingen och poserar som att de blev 

fotograferade eller så utförde de en aktivitet, som exempelvis att ta pulsen på en patient, bli 

intervjuad av ett barn, arbeta på ett sjukhus eller arbeta på en nyhetsredaktion.  

 

Ohlander (2010 a & b) beskriver att de kvinnor som är synliga i olika läromedel ofta framstår 

som bihang till mannen eller endast är illustrerade som en biroll i ett sammanhang. I kapitlet 
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om Vårt samhälle kan läsaren se ett sammanträde som äger rum och att det är en kvinnlig 

ordförande som håller i klubban. Det visar att det inte bara är männen som har den 

dominerande maktpositionen utan även kvinnor kan ha de. Vidare visar studien att yrken 

inom vård och omsorg är ett kvinnodominerat yrke vilket här både följs och problematiseras 

då båda könen är illustrerade som sjukhuspersonal. Dock går det räknat till antal tre män och 

fyra kvinnor, men med den lilla marginalen blir det en liten skillnad. För övrigt är Vårt 

samhälle ett kapitel som visar på en mer jämställd syn än kapitlet om Min familj. 

Kategoriseringen och kodningen av kön är inte lika markant i detta kapitel i jämförelse med 

kapitlet om Min familj. 

4.2.6 HUR KÖN FRAMSTÄLLS I TEXTEN 

Texten i kapitlet om Vårt samhälle handlar om vad som behövs i vårt samhälle för att det ska 

fungera. Några exempel som beskrivs i kapitlet är arbeten som finns på ett sjukhus, en 

nyhetsredaktion, sopsortering eller hur det går till att planera och anlägga en lekpark. I 

kapitlet får läsaren även veta hur många kommuner det finns i Sverige och att det är 

politikerna som bestämmer. Elin och hennes klasskamrater får möjlighet att bekanta sig med 

de olika yrken som presenteras i kapitlet samt vad dessa innebär. I texten görs det ingen 

större skillnad på vilken könstillhörighet personen som beskrivs har. När det beskrivs vem 

som är arkitekt benämns inte personen med någon könstillhörighet utan som  

 arkitekt. Författarna ger inte någon makt eller hierarkiposition till något av könen vilket gör 

det lättare för läsaren att betrakta texten utan att något påverkar hens värderingar. De sociala 

könsnormer som finns i dagens samhälle är inget som förstärks, det vill säga att mannen inte 

synliggörs på något vis mer än vad kvinnan gör.  

 

Utifrån det som Ohlander (2012 a & b) säger, att läromedel har en tendens att visa på en 

snedvriden bild ur ett jämställdhetsperspektiv följer detta kapitel inte det mönstret. 

Författaren belyser vikten av att ett läromedel ska visa en jämställd och verklighetstrogen bild 

av hur samhället ser ut vilket detta kapitel gör. Kapitlet skapar en god möjlighet för 

pedagogen att visa på ett jämställt samhälle. Utifrån den könsnorm som finns i dagens 

samhälle, som bland annat Ambjörnsson (2011), Kåreland (2015) samt Larsson & Westberg 

(2015) berör i sin tidigare forskning, där mannen anses vara normen går detta kapitel emot 

det. Ambjörnsson (2011) och Kåreland & Lindh-Munther (2015) påtalar att barn redan i tidig 
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ålder blir uppmärksamma på de gällande könsnormer som finns i samhället. Det bidrar till att 

allt som barn kommer i kontakt med  bidrar till deras uppfattning om könskategorisering, 

könskodning och olika makt- och hierarkipositioner som finns runt omkring dem. 

  



 
 

  

 

28 
 

5. METODDISKUSSION, AVSLUTANDE DISKUSSION SAMT 

SLUTSATSER  

I det här kapitlet kommer inledningsvis en diskussion kring metoden att föras. Kapitlet 

avslutas med en avslutande diskussion samt slutsatser baserat på studiens resultat presenteras.  

5.1 METODDISKUSSION 

Syftet med undersökningen var att få kunskap om hur kön framställs i det valda läromedlet. 

För att öka trovärdigheten i studien valdes två metoder för att få möjlighet att undersöka 

läromedlets text och bild på ett strukturerat sätt. Eftersom läromedlet är multimodalt var det 

viktigt att undersöka dessa två delar var för sig för att kunna få förståelse för dess budskap. 

SO-boken  (2015) hade även kunnat undersökas utifrån en annan metod där text och bild 

ingick tillsammans, något m Widen (2012) beskriver. En sådan metod hade kunnat bidra med 

en annan synvinkel och förståelse för hur bild och text samverkar. För att öka studiens 

trovärdighet har det teoretiska ramverket bidragit med centrala begrepp m makt och hierarki, 

könskategorisering och könskodning. Dessa begrepp har sedan hjälpt studiens trovärdighet 

genom att kunna undersöka och analysera läromedlets text och bild utifrån dessa begrepp 

med hjälp av de frågor som skapades till bild- och textanalysen.  Eftersom att studien endast 

undersöker valda delar ur SO-boken (2015) går det inte att säga att andra skulle få samma 

resultat om de använde sig av studiens metod. Dock är det en metod som kan användas i 

samma syfte men kanske med andra resultat. Resultatet skulle även ha kunnat bli ett annat om 

hela SO-boken (2015) hade undersökts och analyserats.  

5.2 AVSLUTANDE DISKUSSION MIN FAMILJ  

Utifrån de olika begreppen makt och hierarki, könskategorisering och könskodning som 

kapitlet har undersökts utifrån, går det att konstatera att de könsnormer som finns i dagens 

samhälle både synliggörs och problematiseras, det vill säga könsnormen där det är mannen 

som står högre i hierarkin än kvinnan i samhället. Författarna och illustratören har dock, på 

kvinnans bekostnad av utrymme i text och bild försökt skapa ett jämställt kapitel. Det har i 

sin tur bidragit med både positiva och negativa konsekvenser. En av de negativa 

konsekvenser som kan uppstå är att pedagogen behöver komplettera med annat material trots 

att läromedlet är utformat utifrån Lgr 11 (Skolverket 2011). Kapitlet problematiserar vissa 
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könsnormer som finns i dagens samhälle vilket kan ha en positiv inverkan på elevers kunskap 

och förståelse för individers olikheter. I dagens samhälle finns det olika förväntningar på 

individers val av yrke beroende på deras könstillhörighet. Det är något som kapitlet 

problematiserar och på så sätt kan bidrar  med en positiv aspekt för elevernas val av yrke i 

framtiden.  

 

Författarna har använt sig av Elin som huvudkaraktär i kapitlet vilket är med och 

problematiserar den könsnorm som finns kring barnlitteratur. En norm där det oftast är en 

manlig huvudkaraktär. Även utifrån de tre olika faktorerna, de primära, sekundära och 

tertiära som är med och kategoriserar och kodar individer utefter deras kön är synliga i 

kapitlet. De följer den könsnorm som finns i dagens samhälle vilket bidrar till att det görs 

skillnad på vad som anses manligt och kvinnlig. Färger är ett exempel på tertiära faktorer 

som tydliggör könskodning vilket skulle kunna problematiserats. Problematiserats på ett sätt 

så att de könsnormer som finns kring det inte följs. Det kan sedan i sin tur bidra med att det 

inte ytterligare förstärks i elevernas vardag, utan medverka till att det inte ska göras någon 

skillnad kring färger på fysiska attribut gällande kön.  

5.3 AVSLUTANDE DISKUSSION VÅRT SAMHÄLLE 

Utifrån de olika centrala begrepp som använts för att studera text och bild är resultatet att 

Vårt samhälle är ett mer jämställt kapitel. Det är inte samma fokus på individens 

könstillhörighet utan fokus ligger på individen. Vilket bidrar till att könskategoriseringen 

eller könskodningen inte blir lika tydlig som i kapitlet om Vår familj. Det bidrar då heller inte 

till att det blir någon hierarkisk fördelning mellan könen. De olika tertiära faktorerna som 

annars kan vara med och skapa en klyfta beroende på könstillhörighet är inte lika påtaglig. 

Dock är det tertiära faktorerna i en mörkare och dovare nyans, vilket förknippas med den 

manliga könsnormen. Trots detta är det ett kapitel som inte fokuserar på individens kön vilket 

gör att det skapar en mer jämställd syn. Det i sin tur bidrar positivt i pedagogens 

jämställdhetsarbete med eleverna. Ett arbete som ska ske enligt Lgr 11 (2011) och som 

behövs för att problematisera de könsnormer som finns i dagens samhälle. 
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5.4 SLUTSATS KRING MIN FAMILJ OCH VÅRT SAMHÄLLE 

De slutsatser som vi kan dra efter denna studie är att jämställdhetsarbetet i skolan är något 

som ständigt går att utveckla. De centrala begreppen makt och hierarki, könskategorisering 

samt könskodning har fungerat som underlag för att kunna besvara syfte och frågeställningar: 

Hur kön framställs i bild och text i det valda undervisningsmaterialet. Vid en första anblick 

ser SO-boken (2015) ut att tillgodose det som pedagogen behöver för det jämställdhetsarbete 

som ska genomsyra undervisningen. Vid en närmare undersökning av bokens två kapitel, 

visade det sig dock att undervisningsmaterialet kan behöva kompletteras för att tillgodose de 

riktlinjer som pedagogen har i sitt arbete. Samtidigt öppnar läromedlet upp för många vidare 

diskussioner kring hur exempelvis en familj kan se ut eller vem och vilka som gör vad för att 

ett samhälle ska fungera. Ur ett hierarki och makt perspektiv samt ur ett könskategorisering 

och könskodningsperspektiv ska alla elever få kunskaper om ett jämställt samhälle vilket detta 

läromedel kan bidra med.  

 

SO-boken (2015) har sin grund i Lgr 11 (Skolverket 2011) vilket kan inge en trygghet för 

pedagogen. Dock är det viktigt som pedagogen att alltid kritiskt granska det valda läromedlet 

oavsett om det utgår från Lgr 11 (Skolverket 2011) eller inte. För att eleven ska ha möjlighet 

att finna sin unika egenart genom skolans arbete är det viktigt för pedagogen att lyfta det som 

saknas i undervisningsmaterialet. Det är viktigt att ta hänsyn till att alla individer är olika och 

har olika förkunskaper samt föreställningar om det samhälle de lever i.  

5.5 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Under arbetet för undersökningen var det svårt att finna relevant forskning till det ämne vi 

valt att undersöka. Därför vill vi ge tips på två olika forskningsfrågor som är relevanta utifrån 

den yrkesrelevans som finns för den verksamma pedagogen för årskurs F-3.  

 

 Forskning kring hur olika läromedel är med och påverkar elevernas syn på 

könstillhörighet. 

 Forskning kring hur läromedel är med och utmanar de stereotypa könsnormer som 

finns i dagens samhälle. 
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