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Men and women in social science textbooks – a qualitative content 

analysis based on gender analysis 

Abstract  

In this essay, textbooks in social sciences at secondary school have been studied based on the 

school's base and assignment. The purpose has been to study how men and women are 

represented and portrayed and how gender is produced in the textbooks. In addition, I have tried 

to see if there has any change in recent years and, if so, how it looks. The study has been based 

on a gender analysis and a model based on Yvonne Hirdman's gender system. To perform the 

study a qualitative content analysis has been made on the texts, images and captions from the 

textbooks. 

The result shows that men are more represented than women. Often, it's the pictures or the 

underlying meanings in the texts that weigh over to the man's advantage. According to the 

gender system it shows that the sexes are kept to a certain extent apart where women and men 

do different things. In particular, men do more things and are found in more arenas than women. 

The man is the norm. However, during the period for this study, they are making small changes 

over time which makes the books more equal. 
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1 Inledning 

I gymnasieskolans värdegrund står det att skolan aktivt och medvetet ska främja kvinnors och 

mäns lika rättigheter och möjligheter. Eleverna ska i sin utbildning uppmuntras att utveckla sina 

olika intressen utan att de ska påverkas av fördomar kring vad som är kvinnligt och manligt 

(Skolverket, 2011:6). I ämnet samhällskunskap för gymnasiet står det dessutom att 

undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, 

demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna (Skolverket, 2011:143). Det står också 

i skolans uppdrag att det är lärarens uppdrag att se till att undervisningen till innehåll och 

uppläggning präglas av ett jämställdhetsperspektiv, samt att det är all personal som arbetar inom 

skolans roll och uppdrag att aktivt främja likabehandling av individer och grupper och 

uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att motverka, förebygga och förhindra alla 

former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (Skolverket, 2011:10, 12).  

I praktiken för undervisningen är det sedan ofta läromedel som är de redskap som lärare 

använder för att uppnå de olika målen som finns med utbildningen. Det innebär att läromedel 

också har betydelse för att uppnå värdegrunden om jämställdhet och att motverka stereotypa 

föreställningar om kön. Det vanligaste läromedlet i skolan är läroboken (Ammert, 2011:26). 

Ansvaret för att välja och granska läromedelsval har i den målstyrda skolan överlämnats till 

skolorna själva, det vill säga till rektorer, lärararbetslag eller enskilda lärare. Det finns en risk, 

menar Skolinspektionen (2011:9), att lärare för det mesta litar på att läroböckerna följer 

styrdokumentens riktlinjer och att valen på den avreglerade läromedelsmarknaden inte sker så 

systematiserat som man önskat efter innehållet i läroböckerna utan kanske snarare på annat. 

Som en snygg layout till exempel. En annan risk som Skolinspektionen (2011:9) lyfter fram är 

att skolornas budget i alltför hög grad har kommit att styra inköpen av läromedel och att detta 

sedan i sin tur förstärks av pedagogiska idéer som lyfter fram en läromedelsfri undervisning. 

Den tidigare forskning som gjorts på läroböcker har visat på en dominans av män och ett 

manligt och/eller svenskt/eurocentriskt perspektiv. Skolinspektionen (2011:9) menar att det här 

har försvårat för flickor, och antagligen även elever av annan etnisk och social bakgrund än 

etnisk svensk, att känna sig hemma inom vissa ämnesområden, inte minst de naturorienterande 

ämnena. Läromedel ses som både en selektiv och sammanhållande ram som styr 

undervisningen och fastslår konsensus kring viss kunskap samt vissa perspektiv, normer och 

värderingar. Givetvis är det så att undervisningens utformning alltid i första hand styrs av 
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elevsammansättningen, elevernas kunskaper och erfarenheter men också av den enskilda 

läraren och dennes kunskaper. Vad som dock, trots alla olikheter, har något gemensamt drag i 

undervisningen så är det läroboken (Ammert, 2011:26). Bortsett från den enskilda lärarens 

kompetens kan alltså läromedlen antas vara en viktig faktor som kan tänkas påverka elevernas 

resultat och, i kombination med övriga intryck i omgivningen, deras föreställningar om till 

exempel kön och jämställdhet. Detta i sin tur gör att det är av största vikt att innehållet i 

läromedel uppmärksammas (Skolinspektionen, 2011:9). 

I den här uppsatsen avser jag att studera innehållet i läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet 

utifrån genus och skolans värdegrund om jämställdhet.  Anledningen till att jag anser att det är 

relevant att undersöka det här är att den tidigare forskning som finns området är några år äldre 

och att det inte finns någon forskning gjord på läroböcker som är skriva efter den nya läroplanen 

GY11. Ämnet samhällskunskap får dessutom ett stort ansvar för demokrati och 

värdegrundsfrågor vilket också gör att det är ett relevant ämne att studera utifrån värdegrunden 

och värdefrågor som genus.  

 

1.1 Syfte 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka på vilket sätt män och kvinnor är representerade 

i läroböcker i ämnet samhällskunskap på gymnasiet. Ett delsyfte är dessutom att undersöka om 

det går att se någon förändring från 2011 fram till idag. Det handlar om att studera på vilket sätt 

män och kvinnor framställs kvalitativt utifrån genusteori men till viss del även kvantitativ 

representation i termer av hur ofta vardera kategorien förekommer i böckerna. Hur män och 

kvinnor framställs studeras med bakgrund i både skolans värdegrund och 

samhällskunskapsämnets syfte att främja jämställdhet mellan könen och motverka stereotypa 

föreställningar om kön. Detta görs utifrån en genusanalys på innehållet i läroböckerna där 

utgångspunkten är genussystemets isärhållande mellan könen och hierarkisk ordning.  

 

1.2 Frågeställningar 

Uppsatsens huvudfokus är att undersöka kön och genus. Den första frågeställningen har 

framförallt en kvalitativ ansats men det kommer också förekomma kvantitativa delar i svaret 

av karaktären hur ofta någon av de två olika kategorierna förekommer och i vilka sammanhang. 
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Utgångspunkten kommer vara Hirdmans genussystem som bygger på könens isärhållande och 

hierarkisk ordning.  Den andra frågeställningen syftar till att undersöka om det sker någon 

förändring från 2011 och de läroböckerna som kom då i direkt i anslutning till nya 

ämnesplanerna och fram till idag. Det här för att kunna säga något om det sker någon utveckling 

på området och sådana fall hur den ser ut.  

Uppsatsens preciserade frågeställningar är följande: 

- Hur är män och kvinnor representerade utifrån genusteori i läroböcker i 

samhällskunskap på gymnasiet?  

- Går det att se någon förändring beträffande hur män och kvinnor är representerade från 

2011 fram till idag? Om ja, hur har den förändringen sett ut?  

 

1.3 Uppsatsens disposition 

I det första följande kapitel kommer jag att presentera det aktuella forskningsläget för de 

områden som jag berör i den här studien. Därefter presenteras mina teoretiska utgångspunkter 

där jag först presenterar genus som begrepp och hur det kommer användas i den här studien och 

sedan presenteras genussystemet som min analysmodell kommer att bygga på. Jag kommer 

efter det att beskriva mina metodologiska utgångspunkter och mitt sätt att angripa 

källmaterialet. Källmaterialet kommer också att presenteras och följs sedan upp av en källkritisk 

diskussion kring materialet. Jag kommer här också argumentera för mitt praktiska urval. 

Uppsatsens huvuddel kommer därefter att presenteras där varje bok redogörs för sig i 

kronologisk ordning. Det här för att det ska gå att se om det sker någon förändring efter tid. 

Efter det presenterar jag min analys där jag kopplar samman mitt resultat med den tidigare 

forskningen på området och analyserar resultatet utifrån de teorier jag presenterat som 

utgångspunkt för mina tolkningar av resultatet. Jag kommer också att följa upp det med ett 

avslutande samtal där resultaten diskuteras samt eventuella vägar för fortsatta studier på 

området. 
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2 Forskningsläge 

2.1 Vad har skrivits om läromedel och dess innehåll? 

Här presenteras en del av den tidigare forskning som finns på området som jag anser är relevant 

för, eller som på något sätt tangerar den studie som jag kommer göra. Agneta Borgnäs (2011) 

har studerat demokratibegreppet i samhällskunskapsböcker utifrån en semiotisk-didaktisk 

analys där hon undersökt komposition, uttrycksform och innehåll. Hon har även använt 

bildanalys som ett komplement (Borgnäs, 2011:179). I svenska läroböcker så beskrivs 

demokrati framförallt som en metod där man fattar politiska beslut. Texterna är monologiska 

och övertalande där det är en officiell röst som talar och där läsaren ska ta till sig av budskapet. 

Social välfärd beskrivs som det viktigaste i samhället för att uppnå rättvisa och jämställdhet. 

Även tolerans beskrivs som ett viktigt värde, dock menar hon att texterna själva utestänger 

oliktänkande genom sin monologiska framställning. Vissa grupper utestängs också, kvinnor, 

invandrare, flyktingar och ungdomar förekommer sällan i varken bild eller text. Läroböcker 

som har givits ut på 2000-talet förändras dock något då fler grupper involveras i innehållet 

(Borgnäs, 2011:189).  

Ingela Korsell (2007) har i sin forskning framförallt fokuserat på lärarnas användning av 

läromedel och inte bara på innehållet i dem. Studien har genomförts via observationer och 

intervjuer av lärare. Hennes resultat visar att det finns en risk att man på skolorna sparar in 

pengar på läromedel. Lärarna har små medel att få ihop bra undervisningsmaterial och får göra 

mycket själva. Till exempel får de göra om mycket gammalt material. Korsell (2007) beskriver 

det som att den ekonomiska svångremmen har dragits åt och lärarna har blivit lämnande med 

budskapet att; en god pedagog behöver inga dyra läromedel (Korsell, 2007:127). Det här är 

enligt Korsell en farlig utveckling där hon menar att man kan hävda att alla lärare istället blir 

bättre med hjälp av bra läromedel av god kvalitet. Det gäller också menar hon att lärare får ökad 

kompetens i att kritiskt granska läromedel och bli mer medvetna om hur de kan användas i 

undervisningen. Genom en ökad medvetenhet om läromedel blir lärarna också bättre beställare 

och kan på så sätt påverka utgivningen hos förlagen (Korsell, 2007:127). 

Skolinspektionen gjorde senast 2011 en kvalitetsgranskning av läromedel och då granskade 

man läroböcker i kemi. Granskningens resultat grundar sig dels på besök i 14 grundskolor och 
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dels på en övergripande genomgång av de 12 läromedel som var de vanligast förekommande 

på de besökta skolorna (Skolinspektionen, 2011:8). Resultatet visar att det är få skolor som 

utvärderar läromedlen. Skolbesöken visar dessutom att det på cirka två tredjedelar av de besökta 

skolorna inte heller förs något resonemang om läromedlen utifrån ett genus- eller 

etnicitetsperspektiv. Analysen med fokus på genus och etnicitet pekar på en tydlig ensidighet i 

innehållet och att antalet bilder på män överstiger överlag antalet bilder på kvinnor i läromedlen. 

Dock ser men en viss förskjutning av balansen mellan kvinnor och män i senare läroböcker 

(Skolinspektionen, 2011:7). 

 

2.2 Vad har skrivits om läromedels innehåll utifrån kön, genus och jämställhet? 

Här presenteras den forskning som tidigare gjorts och som fokuserat på att granska läromedel 

utifrån kön, genus och jämställhet. Britt Marie Berge (2011) har forskat på jämställdhet och 

kön i läroböcker i olika ämnen från årskurs nio och på gymnasiet.  Hennes forskning tar sin 

utgångspunkt i statens jämställdhetsmål.  Ett av de ämnen hon undersökte läroböcker i var 

samhällskunskap. Resultatet visar att män är överrepresenterade i läroböckerna för 

samhällskunskap. Speciellt i de kapitel som handlar om internationell politik. När det handlar 

om samhällsekonomiska frågor så förekommer både män och kvinnor i innehållet men då på 

helt olika sätt. Heltidsarbete sätts som norm och även om man redovisar statistik på att 

framförallt kvinnor arbetar deltid så problematiseras inte detta. Dessutom så är det nästan helt 

osynliggjort att det är kvinnor som framförallt utför allt obetalt hemarbete. Överhuvudtaget så 

är det ett gemengående drag, att de verksamheter som kvinnor utför är mindre kommenterade. 

I de särskilda kapitel eller avsnitt som finns vissa i böcker som handlar om kön så osynliggörs 

ofta de ideologier som utvecklats av kvinnor eller kvinnoorganisationer inom internationell 

politik. Berge (2011) menar också att det borde vara svårt för flickor att identifiera sig med ett 

innehåll som inleder varje nytt kapitel med en helsidesbild där män är i fokus (Berge, 

2011:171).  

Det finns även exempel på att författare lägger skulden på kvinnor eller flickor för 

samhällsproblem. I ett avsnitt om arbetslöshetens orsaker finns följande fråga med: varför har 

Sverige störst andel kvinnor i arbetskraften? Är det en fördel eller nackdel? (Berge, 2011:171) 

Det finns ingen förklaring eller angående svensk jämställdhetspolicy eller kommentar i 

anslutning så det kan lätt bli så att eleverna drar slutsatsen att det är kvinnors fel att män är utan 

arbete i Sverige (Berge, 2011:171).  



 

10 

 

Frågor om kön hamnar också ofta som extra eller fördjupningsuppgifter, vilket gör att kvinnors 

samhällsengagemang placeras utanför det grundläggande innehållet (Berge, 2011:172). Berge 

(2011) menar att det här sammantaget gör att det finns en risk att elever som bara ”skumläser”, 

det vill säga bara läser rubriker eller kollar på bilder kan få helt fel uppfattning om kön och 

jämställdhet (Berge, 2011:174).  

Skolverket gjorde 2006 på uppdrag av regeringen en granskning av ett urval av läroböcker för 

grundskolan och gymnasiet. Där syftet var att ge en uppfattning om hur läroböcker bidrar till 

undervisningen i frågor som rör kön, etnisk tillhörighet religion, trosuppfattning, sexuell 

läggning och funktionshinder. Uppdraget avsåg att studera i vilken omfattning och på vilket 

sätt de avviker från skolan värdegrund i Lpo 94 och Lpf 94. Delen om kön gjordes av Britt-

Marie Berge och Göran Widding. Den studien utgår från män, kvinnor och transpersoner och i 

vilken utsträckning grupperna är representerade och hur de representeras.  I biologiböckerna är 

det ett starkt ämnesfokus och ett könsneutralt språk vilket gör att sociala aspekter på biologi 

ofta saknas. Man hänvisar till människan snarare än till kön, i de fall människan ”bekönas” är 

det som man. Mannen är norm och kvinnan blir ”den andra” (Berge och Widding, 2006:28). I 

historia använder man också könsneutrala benämningar på människor. Som greker, fenicier, 

krigare, slavar och köpmän till exempel. Däremot menar Berge och Widding (2006) att de flesta 

benämningarna får manliga konnotationer eftersom de beskriver verksamheter som historiskt 

kopplas samman med män. En tendens i böckerna är också att våld kopplas till män. I historia 

är det så att kvinnor osynliggörs och underrepresenteras. Aspekter av kön finns inte heller med 

i frågor eller uppgifter till texterna och utesluts ofta i huvudtexter och sammanfattningar (Berge 

och Widding, 2006:29). För böcker i religion finns det ofta mer analyserande kommentarer om 

kön. Religiösa texter är dock huvudsakligen skrivna av män och det är män som har de högsta 

positionerna i religiösa samfund. Dock gör författarna seriösa försök att kommentera kön även 

om huvudtendensen är att man följer mönstret med att presentera kön i särskilda avsnitt (Berge 

och Widding, 2006:30). I samhällskunskap så har böckerna ett eller flera avsnitt om kön som 

ligger som isolerade öar utan koppling till de övriga avsnitten. Män och pojkar är 

överrepresenterade i exempel där människor ”bekönas”. Det är oftast bilderna som snedvrider 

representation. I avsnitten som behandlar internationell politik är män kraftigt 

överrepresenterade och det saknas kritiska reflektioner om makt, kön och jämställdhet.  

Övergripande för alla ämnen är att transpersoner kraftigt underrepresenterade. Män och pojkar 

är överrepresenterade, böckerna genomsyras av en likhetsdiskurs. Kvinnor och flickor får göra 
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samma sak som män och pojkar utifrån samma positioner men männen har fler representanter 

och får göra fler saker. Berge och Widding (2006) ser det dock som positivt att alla böcker har 

avsnitt där kön särskilt kommenteras, men problemet är ofta att det ligger som egna avsnitt. De 

könsneutrala begreppen får allt som oftast en manlig norm. Dessutom saknas det ofta flera olika 

perspektiv på att se på kön och genus (Berge och Widding, 2006:30–31).  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Genus som begrepp 

Här redovisas hur jag använder mig av begreppet genus enligt definition av Yvonne Hirdman 

(2007). Genus är det begrepp man använder för att kunna skilja socialt och kulturellt kön från 

biologiskt kön. Många använder genus och ”socialt kön” som samma begrepp. Dock är det inte 

riktigt samma sak menar Hirdman som anser att det finns många anledningar till att tala om och 

använda begreppet genus. Genus betyder mer än socialt kön. Man kan också fråga sig varför 

det bara skulle vara socialt, varför inte kulturellt kön? Dessutom menar Hirdman (2007) att 

begreppet socialt kön har en implicit diktomiserande funktion som framhäver bilden om 

”socialt” som något som kan träs på, likt ett plagg, över en biologisk kropp. På så sätt är ”socialt 

kön” inte långt från begreppet ”könsroller”. Såväl socialt kön som könsroller framställs som 

något som man kan göra sig fri från (Hirdman, 2007:211). Med hjälp av begreppet genus sätter 

man istället namn på den allt mer komplicerande kunskap vi har om manligt och kvinnligt, och 

man får dessutom större förståelse för hur manligt och kvinnligt ”görs”. Iscensatt via denna 

process kan ordet genus ses som en utveckling från begreppet könsroll, via socialt kön till genus 

där graden av invävdhet hela tiden stegras (Hirdman, 2007:212). 

 

3.2 Genussystemet  

Genussystemet är en ordningsstruktur av kön och de system av ordning jag kommer utgå från 

som teoretiskt ramverk när jag analyserar materialet. Jag använder mig av ett genussystem för 

att kunna se kön som både en historisk och analytisk kategori som del innebär ett socialt 

meningsskapande genom åtskillnad av könen och dels ett sätt att uttrycka maktrelationer mellan 

kategorierna. Det finns i Hirdmans definition av genus redan systematiserande drag. Därför blir 

genussystem användbart i min undersökning. Genussystemet innebär en dynamisk struktur, en 

beteckning på nätverk av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka genom 

sin relation ger upphov till en slags mönstereffekt och regelbundenhet. Denna grundläggande 

ordning är förutsättningen för andra sociala ordningar. Ordningen av människor i genus har 

blivit basen för de sociala, ekonomiska, och politiska ordningarna i samhället. Det är de som 

gör att vi kan tala om denna ordning på ett generellt plan.  

Genussystemet har två bärande bjälkar.  
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1. Den ena logiken är dikotomin. Isärhållandets tabu: manligt och kvinnligt bör inte 

blandas.  

2. Den andra logiken är hierarkin: de manliga är norm, det är män som är människor och 

därmed utgör de normen för de normala och de allmängiltiga (Hirdman, 2007:213). 

Alltså för det första att könen hålls isär, könens isärhållande. Män och kvinnor gör olika saker 

och finns på olika arenor och tar plats på olika sätt i de offentliga och i det privata. För det andra 

så finns det en hierarki. Mannen är norm och män dominerar. Det männen gör, värderas 

dessutom högre än det som kvinnor gör.  

Historiskt har det alltid funnits en uppdelning av göranden mellan kön och tänkande om kön 

som en urprincip för ordning. Tänker vi oss en uppspaltning av kön, både praktisk och 

existentiell kommer den få en genussystemkaraktär. Genom att samhällen växer och blir mer 

sofistikerade, desto mer differentierat ett samhälle blir, desto mer komplexa blir isärhållandets 

uttryck och konsekvenser. Det är på grund av det som den andra logiken, den manliga normens 

logik legitimeras. Det är alltså ur isärhållningen av könen som den manliga normen legitimeras. 

Genom att betona isärhållandets logik genereras den manliga normen, eller om man så vill den 

generella underordningen av kvinnor. På det här sättet är det möjligt att bryta ner forskningen i 

mindre detaljer på alla områden (Hirdman, 2007:213–214). 

Isärhållandets logik finns överallt, både vad det gäller fysisk och psykisk ordning. Det 

strukturerar sysslor, platser och egenskaper. Isärhållandets grund finns i arbetsdelningen mellan 

könen och i föreställningen om det manliga och det kvinnliga. Dessa fundament är 

sammankopplade och fungerar förstärkande, legitimerande och dialektiskt (Hirdman, 

2007:214).  

3.3 Hur Genussystemet skapar mening  

Det är enkelt att förstå hur denna uppdelning blir meningsskapande för oss männsikor. Det styr 

hur man orienterar sig i världen, efter platser, efter sysslor och efter sorter. Det innebär också 

ett maktskapande där varje sorts göranden legitimeras genom urskiljandet och avskiljandet av 

en kategori (Hirdman, 2007:215). De generella dragen i denna genusformering verkar vara att 

den ständigt betonar den biologiska olikheten, alltså att män inte kan föda barn. Den bygger 

också på ett motsatstänkande, en dikotomisering. Mannen ses som det positiva och kvinnan 

som de negativa. Det är rimligt att tänka sig att det mänskliga sättet att tänka utvecklar 
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dikotomin som ett medel som ständigt belönar tänkandet genom att ordna och strukturera 

(Hirdman, 2007:215). 

Man föds alltså inte till varken man eller kvinna, man skapas till det. Hirdman betonar i 

”tillängnelseprocessen” av genus tankefigurernas makt snarare än det funktionella eller 

omedvetna psykosexuella identitetsskapande krafter. Poängen är vi bestämmer oss själva i 

världen genom att bestämma andra. Hirdman menar att genusskapandet, historiskt och 

geografiskt, är lagrade föreställningar om vad ”man” och ”kvinna” är. Det här är den 

ursprungligaste och djupaste av livsvärldsskapelsen. Det här sker på tre nivåer där den första 

nivån är tankefigurerna, exempelvis de aristoteliska genusfigurerna. Den andra nivån är social 

integration, som till exempel institutioner som arbetsdelningen mellan könen. Den tredje nivån 

är socialisering, den direkta inlärningen, till exempel ”pojkar gråter inte”. Det meningsskapande 

och de maktskapande finns på alla dessa nivåer (Hirdman, 2007:216). Jag tänker mig här att 

skolan och utbildningen som institution är en del av den andra nivån och där läroböckerna sedan 

är en del av den direkta inlärningen och socialiseringen i den tredje nivån av meningsskapande.  
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4 Metodologiska utgångspunkter 

Man kan studera läroböcker ur olika perspektiv (Ammert, 2011:29). Jag kommer att studera 

läroboken funktionellt. Det betyder att jag kommer fokusera på innehållet och hur innehållet 

förmedlas i böckerna. Givetvis kommer det att göras i en kontext med bakgrund i de 

styrdokument som finns och mina teoretiska utgångspunkter.  

Min utgångspunkt och syftet med studien bygger på läroplanens mål och skolans värdegrund 

ska hur de ska styra skolans verksamhet och innehåll. Därför anser jag att värdegrunden den 

givna utgångspunkten för att studera läroböcker. Forskning som på det här sättet tar avstamp i 

statliga styrdokument positionerar sig inom den pragmatiska forskningen (Berge, 2011:158). 

Givet uppsatsens begräsningar så kommer det användas en relativt enkel analysmodell men 

som jag anser kan bidra till att synliggöra tendenser angående jämställdhet och kön. Mina 

analysredskap bygger på de teoretiska utgångspunkterna om genussystemets ordning.  

Uppsatsen kommer att baseras på en kvalitativ innehållsanalys som går ut på att ta fram det 

väsentliga i innehållet genom en noggrann läsning av texterna. Avvägningen av vad som anses 

väsentligt görs utifrån teoretiska utgångspunkter om genussystemet samt utgångspunkten i 

skolan värdegrund. De texter som ska studeras kommer studeras i sin helhet inte bara de delar 

som direkt berör kön, män, kvinnor eller jämställdhet. Ett viktigt skäl till att använda den 

textanalytiska helheten som man är ute efter är att den inte bara består av delarna utan helheten 

där sedan vissa ordalag och delar av texten är mer betydelse full än andra (Esaiasson, 2012:211). 

I läsningen och bearbetningen av böckernas innehåll handlar det inte heller bara om att se det 

manifesta eller det denotativa i innehållet utan också det latenta eller det konnotativa i innehållet 

(Lindgren i Fangen och Sellerberg, 2011:274).  

Även om uppsatsen har en kvalitativ ansats så går inte att helt att utskilja kvalitativt och 

kvantitativ från varandra eftersom man även vid kvalitativ tolkning tänker i termer av hur ofta 

något förekommer. Det blir ofta någon typ av kvantifiering i tolkningen när man använder 

termer som ”ofta förekommande” eller ”inte så ofta förekommande”. Grundtanken för 

textanalysen är att all betecknande verksamhet på en och samma gång regleras av både språkliga 

och sociala strukturer (Bergström och Boréus, 2016:140) (Lindgren i Fangen och Sellerberg, 

2011:270–271). 

Analysmodellen som jag gjort bygger på Yvonne Hirdmans (2007) genussystem samt den 

inspiration jag hämtat från den analysmodell som Berge (2011) använt i sin forskning. Skolans 
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värdegrund är utgångspunkten för studien och för analysmodellen. Det jag vill få fram är dels 

representationen och om det går att se könets isärhållande och hierarkin mellan kategorierna. 

Utifrån min huvudfråga och mina teoretiska utgångspunkter så kommer jag att ställa följande 

frågor till materialet när jag studerar texten och bilderna: 

- Representeras kvinnor och män i lika stor utsträckning i innehållet? 

- Lyfts det fram kvinnliga och manliga aktörer eller enskilda individer i samma 

utsträckning? 

- På vilket sätt representeras kvinnor och män i innehållet? Gör de samma saker?  

- Om ja? Lika ofta? Om nej, vilka grupper förknippas med vad?  

- Värderas aktiviteterna lika eller finns det hierarki mellan aktiviteterna?  

Jag kommer även studera bilderna utifrån denna analysmodelldel samt undersöka om bilderna 

är relevanta för innehållet. Spelar det någon vilket kön människorna har på bilderna utifrån 

texterna. När det inte gör det, vilket kön väljer man då?  

 

4.1 Källmaterial 

Jag kommer granska sex olika läroböcker för samhällskunskap på gymnasiet från tre olika serier 

och författare/författargrupper. Böckerna är utgivna mellan 2011–2017. Då blir det möjligt inte 

bara att utläsa hur kön och genus representeras och framställs utan också om det sker någon 

förändring under de senaste åren och hur den ser ut i sådana fall. Förlagen som gett ut böckerna 

är Gleerups och Liber vilka är två av de stora läromedelstillverkarna. Följande böcker är det 

som kommer att studeras:  

Almgren, Hans, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik (2012). Reflex. 123, Samhällskunskap för 

gymnasieskolan. Första upplagan Malmö: Gleerups 

Almgren, Hans, Furevik, Anna, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik (2017). Reflex. Plus, 

Samhällskunskap för gymnasieskolan. Andra upplagan Malmö: Gleerups 

Bengtsson, Bengt-Arne (2011). Z-konkret: samhällskunskap. Kurs 1b i GY 2011. 3. uppl. 

Stockholm: Liber 

Bengtsson, Bengt-Arne (2015). Z-Classic: samhällskunskap. Kurs 1b. 6. uppl. Stockholm: 

Liber 

Karlsson, Lars-Olof (2011). Arena 123. Samhällskunskap för gymnasiet. 1. uppl. Malmö: 

Gleerups 
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Karlsson, Lars-Olof (2014). Arena 123. Samhällskunskap för gymnasiet. 2. uppl. Malmö: 

Gleerups 

 

4.2 Avgränsning 

Av hänsyn till uppsatsens omfång och storlek kommer ett begränsat urval ur böckerna att 

studeras. Jag kommer studera två olika teman ur varje bok. Dessa är arbetsmarknad och 

näringsliv och internationell politik. Anledningen till att jag valt att studera just dessa två teman 

i böckerna är för att de i tidigare forskning är avsnitt som lyfts fram som utmärkande på något 

sätt (Berge och Widding, 2006, Berge, 2011). Samt att det enligt teorin om genussystemet så är 

arbetsdelningen en viktig del av ursprunget. Då finns det förhoppningsvis mycket att studera på 

området samt att det går att jämföra med den tidigare forskningen. Sammanlagt innebär det 12 

kapitel/block/avsnitt och 392 sidor med text, bilder och bildtexter att analysera vilket jag anser 

är rimligt omfång och görbart för den här uppsatsens dimensioner och tidsbegränsning.  

Studien omfattar endast kategorierna kvinnor och män. Det gör att variationer inom varje 

kategori eller könsöverskridande identiteter riskerar att osynliggöras vilket jag är medveten om. 

För uppsatsen relativt snäva omfång är detta dock en nödvändighet. 

 

4.3 Källkritisk reflektion 

I förhållande till läroböckernas innehåll i sin helhet så är det ett mindre urval som kommer att 

studeras. Dock anser jag att det ändå kan ge en fingervisning om hur resultaten ser ut för 

böckerna som helhet. Jag tycker också att det är mer värdefullt att försöka få fram en mer 

generell bild och ett mönster från flera böcker genom att studera flera olika böcker, än om jag 

bara hade granskat någon enstaka hel bok som jag fördjupat mig i. det hade inte heller gjort att 

jag kunnat svara på mer än vad som gäller just för den enskilda läroboken.  

Det är även så att jag valt att fokusera på en del av allt innehåll som läroböckerna har i uppgift 

att förmedla. Böckerna har en svår uppgift att rymma ett brett innehåll och ta hänsyn till en 

mängd uppdrag och kunskaper som utbildningen ska utveckla. Det finns givetvis många fler 

aspekter att studera och meningen med den här studien är inte att avgöra om just de granskade 

böckerna är bra eller dåliga läromedel. Jag är övertygad om att författarna ställts inför en mängd 

val där de gjort sitt bästa för att balansera ämnesinnehåll, utveckling av förmågor, kunskapskrav 

och värdegrundsfrågor och att nyansera och förmedla flera olika perspektiv på svåra frågor. 
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Dessutom ska detta göras på ett lättillgängligt sätt för en bred grupp av olika ungdomar och 

individer.  För att göra böckerna rättvisa är det viktigt att jag presenterar mitt resultat i sin 

kontext och att det framgår i vilka sammanhang som de resultat jag presterar förekommer i.
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5 Huvudstudie 

5.1 Arena 123 (2011) 

Arena 123 är skriven av Lars-Olof Karlsson. Innehållet i boken ska omfatta alla kurser 1,2 och 

3 och den är skriven och utvecklad enligt intentionerna i GY11. Det första kapitlet som 

redovisas här är det om arbetsmarknaden. På första sidan är det en helsidesbild på en man som 

arbetar i en byggnadsställning. Texten inleds sedan med att redogöra för arbetsmarknadens 

parter och därefter beskrivs kollektivavtal och den lagstiftning som finns på arbetsmarknaden. 

Texten tar också upp att det kan vara svårt att vara ung och ny på arbetsmarknaden eftersom 

det kan vara svårt att hålla koll på allt gäller. Till det har man en bild på en ung man som 

sommarjobbar på ett sommarland, på bilden är syns också en kvinna som är på sommarlandet 

med sitt barn. Texten går sedan vidare med att beskriva olika stridsåtgärder som strejker. Till 

de stycket finns det en bild på manliga arbetare som strejkar 2010 under sopåkarnas strejk i 

Stockholm (Karlsson, 2011:263–268). Texten hålls på hela detta område könsneutralt där man 

använder begrepp som ”arbetare” eller ”unga”. Dock är alla bilderna på män, både de män som 

arbetar och de som är engagerade fackligt. Den enda kvinnan som finns på bild är där i rollen 

som förälder och har inte med texten att göra egentligen.  

Därefter kommer ett avsnitt som handlar om löneskillnader på arbetsmarknaden. I texten 

förklarar författaren att till exempel utbildningsnivå spelar roll för lönen, men att lönen också 

kan påverkas av arbetsmiljön. Arbeten som är mer psykiskt påfrestande i form av stress är ofta 

är mer välbetalda än fysiskt tunga arbeten. Det som faktorer som lyfts fram som avgörande för 

vilken lön man får är kompetens, efterfrågan på de arbetet man gör, ålder och enskilda 

löneförhandlingar. Det sägs också att det spelar roll om man jobbar i företag som gör vinst eller 

i offentligt sektor. Här lyfter man inte fram kön som en faktor utan kvinnor på arbetsmarknaden 

kommer sedan i ett eget avsnitt. För att illustrera arbetsmiljön så har man en bild på en man 

som arbetar vid ett stålverk som sägs vara en fysiskt tuff arbetsmiljö men som kanske inte 

betalar lika bra som en del akademiska yrken. Här kan man som läsare lätt få intrycket att de är 

män som missgynnas på lönemarknaden eftersom de i avsnittet inte skrivs något om kön men 

det är en bild på en man (Karlsson, 2011:270–271). Stycket om kvinnor på arbetsmarknaden 

inleds med en bild på en samling anställda där man ser konturerna av en kvinnas ben, kvinnan 
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har på sig en pennkjol och höga smala klackar. Kvinnan verkar stå framför sina anställda där 

bilden ska illustrera en kvinnlig chef (Karlsson, 2011:272). I texten står det att andelen 

kvinnliga chefer är låg. Stycket beskriver sedan att kvinnor i genomsnitt får lägre lön och att en 

del av det beror på att kvinnor är hemma längre med barn och att kvinnor sedan är borta mer 

från lönearbetet när barnen är små. Texten säger också att det här från början handlar om synen 

på könen och könsroller. Vidare menar man också att kvinnor arbetar inom många yrken i 

offentlig sektor som har sämre betalt än många av de manliga yrkena. Författaren skriver sedan 

att man kan vända på frågan angående löneskillnader mellan könen och fråga sig: Har kvinnor 

varit sämre på att kämpa för höga löner? Värdesätter kvinnor pengar mindre än män? Har 

kvinnor svårare att ta strid för din lön? (Karlsson, 2011:272–273). Här kan det tolkas som att 

man lägger över ansvaret på kvinnorna för att de tjänar mindre än män eller trivialiserar 

problemet eftersom att kvinnor kanske ändå inte värdesätter pengar lika mycket som män. 

Kapitlet fortsätter sedan med att beskriva arbetsmarknadens historia. Där finns en bild från en 

tidig facklig organisation, Hamnarbetareförbundet 1896, det är bara män på bilden (Karlsson, 

2011:274). Sedan går man vidare med att beskriva utvecklingen av arbetsmarknaden. Det växte 

fram två olika grupper, arbetare och tjänstemän där de återigen illustreras med en bild endast 

på män, en manlig tjänsteman och en manlig arbetare (Karlsson, 2011:276). I texten står det 

sedan att kvinnor även vid denna tid började arbeta i offentlig sektor, som inom sjukvård och 

omsorg. Sedan beskrivs begreppen näringsliv och offentlig sektor. När man sedan berättar om 

det svenska näringslivet så lyfter man fram några enskilda personer och företag. Gustaf de Laval 

och Ingvar Kamprad, som nämns fler gånger i texten dessutom. Här finns en bild och bildtext 

om hur IKEA erövrat världen där bilden är från Dubai och där två män står med varsin IKEA-

påse (Karlsson, 2011:282, 285). När man vidare i kapitlet sedan pratar om entreprenörskap 

lyfter man även där fram framgångsrika män som Bill Gates och idrottens Dick Fosbury 

(Karlsson, 2011:286).  Man kan lätt som läsare få intrycket av att det framförallt är män som är 

entreprenörer, startar egna framgångsrika företag och tjänar mycket pengar.  

Texten fortsätter sedan med att redogöra för tjänstesamhället. Där har man en bild som ska 

illustrera tjänster i samhället där en kvinna ger en annan kvinna en ansiktsmassage eller en 

skönhetsbehandling. Även andra tjänster lyfts fram som hushållsnära tjänster, det illustreras 

med en man som städar (Karlsson, 2011:281–284). I detta stycke finns både en mer stereotyp 
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föreställning om kön där kvinnor håller på med skönhet och en bild som bryter med rådande 

ordning där en man städar.  

Det andra kapitel som analyserats i boken är det om internationell politik. Det kapitlet inleds 

med en helsidesbild med olika flaggor på en skärm framför skärmen går två män i kostym. 

Bilden är från ett G20-möte i Sydkorea (Karlsson, 2011:392). Texten börjar sedan med en 

inledning om vad den ökade globalisering innebär för internationell politik. Sedan redogörs för 

olika aktörer i internationell politik. Stater, etiska grupper, internationella organisationer och 

civilsamhället. Man lyfter även fram Påven Benedictus med anledning av att katolska kyrkan 

är en viktig aktör. Där finns en bild på Påven under ett besök i Australien, alla på bilden är män 

(Karlsson, 2011:395). Angående aktören etiska grupper finns det en bild på romer i Rumänien 

som protesterar. Alla på bilden är män (Karlsson, 2011:396). Man beskriver också viktiga 

organisationer från civilsamhället som aktör inom internationell politik. Bild på organisationen 

läkare utan gränser som hjälper i Pakistan. En manlig läkare, en pojke och två kvinnor 

(Karlsson, 2011:398). Aktörerna beskrivs med könsneutrala benämningar, förutom Påven som 

lyfts fram som enskild individs, men sedan illustreras alla aktörer med bilder på män vilket 

också kan ge intrycket att de aktiva aktörerna inom internationell politik är män.  

Sedan kommer ett avsnitt om FN, där beskriver man FN:s organisation och olika organ. Man 

beskriver även olika FN-insatser och till det finns en bild på manliga FN-soldater i Kongo 

Kinshasa. Även Ban Ki Moon finns på bild med anledning av att han är FN:s generalsekreterare. 

Man beskriver även andra internationella samarbeten där det finns en bild som ska illustrera 

stormöten, en bild som är tagen från ett G20 i Seoul, bilden föreställer en kvinna putsar en staty 

(Karlsson, 2011:403–406). Bilden tillför egenlitgen inget till innehållet, kanske är det ett sätt 

att få in en bild på en kvinna, men bilden hjälper också till att bidra till intrycket av att kvinnors 

arbete är att städa inför de viktiga personerna, det vill säga männens, besök.  

Därefter beskrivs olika perspektiv på internationell politik. För individperspektivet så nämns 

åtta individer där alla är män. Hitler, Gandhi, Zedong, Xiaoping, Gorbatjov, Mandela och Bush. 

Vissa av männen återkommer även i texterna som följer. Hitler nämns flera gånger eftersom 

andra världskriget används som exempel för de andra perspektiven som lyfts fram. I avsnittet 

finns det även bilder på Nelson Mandela och Israels premiärminister där bilderna hjälper till att 

illustrera de teoretiska perspektiven (Karlsson, 2011:414–417). Alla de enskilda personerna 
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som lyfts fram är män vilket kan göra de svårt för flickor att identifiera sig med innehållet eller 

finna förebilder inom storpolitiken.  

Sedan går man in på dagens konflikter. Där beskrivs till exempel hur sexuellt våld används i 

konflikter. Detta tas även upp under en fördjupningstext om terrorism. Sedan kommer en 

fördjupningsruta på två sidor om Irakkriget 2003 där man beskriver konflikten utifrån tre olika 

perspektiv. Bild på Saddam Hussein när han greps 2003. Sedan fortsätter texten med att skriva 

om nya företeelser till exempel att soldater idag kan vara anställda åt säkerhetsföretag som har 

uppdrag eller säljer sina tjänster till stater. Även det här illustreras endast med bilder på män 

(Karlsson, 2011:419–421). 

Kapitlet avslutas med en ruta om svensk säkerhetspolitik. Man skriver att Sverige är utan 

militära allianser men att det ät viktigt med medlemskap i EU. Uppgifterna för det svenska 

försvaret är inte heller bara att försvara Sverige utan också att hjälpa till i vår omvärld. Till det 

här finns en bild på två svenska soldater som är på plats i Afghanistan, på bilden möter den en 

samling lokalbefolkning. Alla på bilden är män (Karlsson: 2011:427). 

Tabell 5.1 Kvantitativ jämställdhet i bilder, Arena 123 (2011) 

Arena 123 Antal  Andel % 

Bilder med bara män 17 46% 

Bilder med bara kvinnor  7 22% 

Bilder med båda kategorierna  7 22% 

Totalt 31 100% 

Källa: Karlsson (2011) 

 

5.2 Z-konkret (2011) 

Z-konkret är från 2011 och skriven av Bengt-Arne Andersson. Boken vänder sig främst till de 

som läser kursen samhällskunskap 1b. Boken är uppdelad i sex olika större block och 28 mindre 

kapitel. Det första kapitel som redovisas är de om arbetsmarknad och ekonomisk tillväxt. 

Kapitlet inleds med att förklara den ekonomiska tillväxten och dess samband till välfärd och 

välstånd. Man beskriver Sveriges industrialisering och vad Sveriges framgångar kan bero på. 

Naturtillgångar, investeringar, kunskap och humankapital. Även idéer och innovationer och 

entreprenörer. Det här illustreras med ”Gnosjöandan”. Till det kopplas en bild på fem barn som 
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leker på High Chaparall äventyrspark på bilden är det tre pojkar och två flickor. I en faktaruta 

presenteras sedan en del svenska företag och deras grundare. Företagen som nämns är SKF, 

grundare Sven Winkvist. Ericsson och Lars Magnus Ericsson, Ikea och Ingvar Kamprad. Även 

Volvo nämns men inga enskilda namn på ingenjörerna som grunnande företaget (Bengtsson, 

2011:175–178). Inledningen är könsneutral när den beskriver industrialiseringen men de 

företagare som räknas upp kan förstärka bilden av entreprenörskap, företagande och att bidra 

till tillväxten som något för män. Texten fortsätter sedan med att beskriva begreppet 

strukturomvandling och dess vinnare och förlorare sett till yrken som förvinner eller växer i 

antal. Kopplat till det här nämns yrken som är både typiskt manliga och typiskt kvinnliga yrken. 

Till exempel så nämns både textil och konfektionsindustrin och järn och stålindustrin 

(Bengtsson, 2011:181). 

Sedan kommer avsnittet om svensk arbetsmarknad, parter och spelregler. Texten börjar med att 

beskriva de olika begreppen. När man ska beskriva arbetare eller tjänstemän så beskriver man 

att förr i tiden så hade arbetarna ”blåställ” och tjänstemännen ”slips och kavaj” (Bengtsson, 

2011:185). Även om det inte står något om män eller kvinnor så är det här är kläder med manliga 

konnotationer. Texten fortsätter med att beskriva arbetarnas organisationer. Man beskriver de 

olika fackliga organisationerna. LO beskrivs och man säger att det är yrkesverksamma inom 

olika yrken som är organiserade i olika förbund. Man lyfter fram yrken som; undersköterskor, 

butiksanställda, servitörer, lastbilschaufförer, metallarbetare, byggarbetare. Man beskriver även 

TCO och SACO. Till det här avsnittet finns en bild på Eva Nordmark ordförande för TCO, 

tjänstemännens centralorganisation (Bengtsson, 2011:186). Här lyfter man fram yrken som är 

både manliga och kvinnliga och man väljer dessutom att lyfta fram och ha en bild på en kvinnlig 

fackordförande vilket jämnar ut könsfördelningen i kapitlet som helhet något.  

Man redogör sedan för centrala begrepp på området som arbetskraft, sysselsättning och ohälsa. 

Angående ohälsa så beskrivs det i texten att det finns skillnader i ohälsa beroende på kön. Man 

skriver att ohälsotalet är 50 % högre för kvinnor än för män. Däremot förklaras det inte någon 

orsak till att det är så här (Bengtsson, 2011:191).  

För ämnet internationella relationer är det ett helt block. Blocket inleds med att beskriva de 

grundläggande begreppen, författaren skriver att internationell politik sällan handlar om de 

enskilda personerna utan att de är aktörerna som är relevanta. Sedan beskriver man de olika 

aktörerna som stater och olika organisationer, inga enskilda personer eller kön nämns specifikt, 

det är heller inga bilder här så ingen kategori syns på något sätt mer än den andra. Sedan 
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beskriver man olika medel som används inom internationell politik. Där finns en bild på 

Sydkoreanska gränssoldater, där tre män arbetar med att plocka ner gamla högtalare då man 

kan nu kan använda mer moderna medel för sin propaganda (Bengtsson, 2011:239–244). 

 

Man går sedan vidare och beskriver historia för området internationella relationer handlar det 

framförallt om kalla kriget. Kopplat till det här avsnittet är det stor manlig dominans i 

innehållet. Där finns en bild på Winston Churchill 1946 håller ett tal där han varnar USA för 

Sovjet. Churchill och Gorbatjov är två personer som nämns vid namn flera gånger i texten. 

Sedan skriver man vidare att efter Sovjets fall är USA den enda militära supermakten kvar, där 

man nu för tiden tagit på sig uppgiften att bekämpa terrorismen. Till det finns en bild 

amerikansk soldat i Irak. Sedan nämner man George Bush vid namn och man beskriver 

bushdoktrinen som utrikespolitisk strategi. Sedan nämner man även USA:s dåvarande president 

Barack Obama med anledning av USA:s mer liberala utrikespolitik under hans ledning 

(Bengtsson, 2011:246–248). Det här avsnittet förstärker bilden av politik och militär som 

manligt. Att det framförallt är manliga sysselsättningar och manliga intressen.  

 

Sedan kommer det ett helt eget kapitel om FN som aktör. Där finns en bild på en liten flicka 

som håller en skylt med ”Peace-symbolen” vid en demonstration sedan börjar man med att 

beskriva FN:s organisation. Det finns här en lista på alla tidigare generalsekreterare där alla är 

män. Det finns också en bild på den dåvarande generalsekreterare Ban Ki Moon (Bengtsson, 

2011:250–253). Med anledningen av det här finns det ingen reflektion på varför det ser ut så 

här, att det bara är män, utan fakta presenteras bara som det är.  

 

Sedan presenteras EU som också har ett helt eget kapitel. Där börjar man med att beskriva 

historien och där nämns Jean Monnet, Winston Churchill, Charles de Gaulle vid namn. Även 

den här historiebeskrivningen har en stor manlig dominans i både bilder och text. Sedan 

fortsätter man med EU:s geografiska utvidgning 1957–2007 och det illustreras med en bild på 

två män som firar på torget att Polen gått med i EU 2004. Sedan skrivs det om de olika fördragen 

och sedan går man vidare men organen. Kopplat till det finns det en bild på Reinfeld och 

Barroso från när Sverige var ordförande i europeiska rådet. Det finns också en bild på Cecilia 

Malmström som är EU-kommissionär (Bengtsson, 2011:256–269).  
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Sedan beskrivs Sverige i förhållande till EU. Man börjar med att beskriva Sveriges historia 

kring medlemskap, folkomröstningen och sedan folkomröstningen om EMU 2003. Till det 

finns en bild på en valaffisch Ja till EMU, på bilden är Anna Lind. Man beskriver även hur EU 

påverkar medlemsländer med förordningar och direktiv. Det illustreras med en bild på 

lokförare, en man, med anledningen av att det ska finnas ett gemensamt körkort till tågförare i 

EU. Man beskriver också de olika organen och vart det finns folkvalda politiker eller tjänstemän 

och vilka som är det svenska företrädarna och deras roll. Till stycket finns det en bild på 

Miljöpartiets dåvarande språkrör, en kvinna och en man (Bengtsson, 2011:271–277). I avsnittet 

om EU så är det manlig dominans i både bild och text. Dock ska det sägas att man lyfter fram 

två enskilda svenska kvinnor plus att ett kvinnligt språkrör på bild som till viss del nyanserar 

bilden av den internationella politiken som mansdominerad eller förbehållen endast för män. 

 

Sedan finns det ett kapitel om den svenska neutraliteten som handlar om Sveriges utrikes -  

säkerhets - och försvarspolitik i förhållande till neutralitetsbegreppet. Här beskriver man det 

svenska totalförsvaret, både det militära försvaret och det civila försvaret. Där beskrivs olika 

organisationer som Hemvärnet och Lottorna. Lottorna är en organisation för kvinnliga civila. 

Det finns även till detta avsnitt bild på den kvinnliga högvakten 2004 som marscherar framför 

slottet. Det var andra gången någonsin som slottet vaktades av enbart kvinnor. Sedan gör man 

en överblick över försvarspolitiken och försvarspolitiska beslut under 2000-talet. Det 

konstateras i texten att Sverige nu för tiden lägger mer fokus på utbildning vid internationell 

tjänst och till det finns en bild på en svensk soldat på FN-uppdrag i Liberia. På bilden syns den 

svenska soldaten som är man stå framför ett sällskap unga flickor och kvinnor från 

lokalbefolkningen (Bengtsson, 2011:282–286). I detta avsnitt är den manliga dominansen inte 

alls lika tydlig som i övriga blocket här väljer man att lyfta fram kvinnor från olika delar av 

försvaret vilket också nyanserar den bild som funnits tidigare i kapitlet angående vilka som är 

militärer.  

 

Sedan kommer ett kapitel som fattiga och rika länder, och de länder som är där emellan. 

Beskriver olika sorteringar av länder och hur man kan kritisera de begreppen. Bild från 

Kambodja, på bilden syns kvinnor och barn utanför skjul som verkar vara deras hem 

(Bengtsson, 2011:291). Författaren skriver att man ska vara försiktig med generaliseringar men 

att det finns några saker som kan känneteckna ”typiska” låginkomstländer som att det är 

diktatorer och med anledning av det finns det en bild på en staty av Nordkoreas dåvarande 
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diktator Kim Jong il. Zimbabwes Robert Mugabe nämns också (Bengtsson, 2011:293). I detta 

avsnitt är könens isärhållande mer tydligt där männen framställs som förövare och kvinnor som 

offer.  

 

Tabell 5.2 Kvantitativ jämställdhet i bilder, Z-konkret (2011)  

Z-konkret Antal  Andel % 

Bilder med bara män 15 47% 

Bilder med bara kvinnor  8 25% 

Bilder med båda kategorierna  9 28% 

Totalt 32 100% 

Källa: Bengtsson, 2011 

  

5.3 Reflex 123 (2012) 

Reflex 123 är från 2012 och skriven för alla tre kurser på gymnasiet. De är den enda serien av 

de jag granskar som är skriven av en grupp författare. Författarna är Hans Almgren, Stefan 

Höjelid och Erik Nilsson. Det första kapitlet som presenteras är det om arbetsmarknaden. 

Kapitlet inleds med en helsidesbild på en kvinna som arbetar på ett laboratorium. Sedan inleds 

texten med ett avsnitt om arbetsmarknadens parter, arbetstagarnas och arbetsgivarnas 

organisationer och där man beskriver de olika organisationerna. Till det avsnittet om 

fackföreningar finns det en bild utanför Mackmyra där man 1906 man startade en fackförening. 

Bilden föreställer endast manliga arbetare. Det avsnittet följs upp av en diskussionsruta om 

varför man ska vara med i facket där företrädare från olika förbund intervjuats. Företrädarna är 

från Lärarnas riksförbund och Jusek, dock är det bara män som intervjuas. Sedan går man vidare 

till att beskriva arbetslösheten och till det finns det en bild på en ung man som söker jobb. Det 

finns också en diskussionsfråga till texten som handlar om en arbetslös svetsare som också han 

är man (Almgren, Höjelid och Nilsson, 2012:288–293).  Både texter och bilder domineras av 

män i de här inledande avsnittet, den inledande helsidesbilden på en kvinna nyanserar bilden 

något och lyfter tidigt fram att arbetsmarknad också handlar om och berör kvinnor.  

Därefter går författarna vidare med att förklara arbetsmarknadens spelregler och vilka 

stridsåtgärder som finns, som strejk till exempel. Det illustreras med en bild på två män från 

fackförbundet pappers som strejkar. Sedan går man vidare med att beskriva de lagar som finns 
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på arbetsmarknaden, till exempel lagen om anställningsskydd. Efter det finns det en faktaruta 

om bemanningsföretag där man beskriver vad det är och även problematiserar 

anställningsformen. I rutan finns det en bild på två personer, en tjej och kille som protesterar 

mot att det går att ersätta fast anställd personal med inhyrdpersonal (Almgren, Höjelid och 

Nilsson, 2012:294–298). Därefter lyfter man olika lagar som arbetsmiljölagen. I avsnittet som 

handlar om arbetsmiljö nämns kvinnor på det viset att man skriver att gravida kvinnor som har 

extra skydd om de arbetar med fysiskt krävande arbete (Almgren, Höjelid och Nilsson, 

2012:299). Kapitlet har inget särskilt avsnitt om kvinnor på arbetsmarknaden, på ett sätt kan de 

ses som positivt men då män tenderar att dominera innehållet kan de innebära att kvinnorna 

istället försvinner helt. Innehållet lyfter heller inte fram något om löneskillnader så det enda 

som skrivs om kvinnor är de stycket om extra försäkringar och skydd vid graviditet.  

Avslutningsvis har man en faktaruta om att starta eget. Där beskrivs lite hur det fungerar att 

vara egen företagare och vilka villkor som finns. Kopplat till det finns en bild som föreställer 

en kvinna som jobbar med biodling (Almgren, Höjelid och Nilsson, 2012:300). Faktarutans text 

är i sig könsneutral men på bilden lyfts det fram en kvinna vilket kan göra att även kvinnor kan 

identifiera sig med det och idén att starta eget företag.   

Här redovisas nu innehållet för kapitlet om internationella relationer. Det inleds med en 

helsidesbild på en manlig militär i fredsbevarande styrkor som hjälpte till på Haiti efter 

jordbävningen 2011. Texten börjar med att beskriva aktörer i det internationella systemet, 

stater, folkgrupper, internationella samarbetsorganisationer, terrorgrupper, militära allianser, 

frivilligorganisationer men även storföretag, för att illustrera hur även företag kan påverka 

internationell politik så man en bild på en rysk gas ledning angående storföretaget Gazprom 

och Rysslands påtryckningar på Vitryssland. Det beskrivs också att säkerhetstänkandet viktigt 

för stater. Det här illustreras med en bild på två palestinska pojkar spelar fotboll längs med 

muren vid Gaza, passerar av israelisk militär (Almgren, Höjelid och Nilsson, 2012:410–414). 

Texterna är könsneutrala och lyfter fram aktörer med könsneutrala benämningar men på 

bilderna är det bara män vilket förstärker bilden av temat som manligt.  

Sedan kommer ett avsnitt om FN där man beskriver och diskuteras dess roll som internationell 

aktör. Man förklarar dess uppgifter att arbeta med att bevara fred och säkerhet och mänskliga 

rättigheter. Deras olika organ beskrivs också. Det finns en bild på dåvarande 

generalsekreteraren Ban Ki Moon när han träffar Kinas president Hu Jintao. Sedan beskrivs 
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även EU som en ny viktig aktör i världspolitiken. Det beskrivs också att EU har en gemensam 

säkerhets och utrikespolitik där syftet är att stärka EU:s röst i världen och kunna få mer 

genomslag än de enskilda länderna. Till det stycket finns en bild på G20 mötet plus EU 2010, 

48 män och tre kvinnor syns på bilden. (Almgren, Höjelid och Nilsson, 2012:415–418). Även 

här är det manlig dominans på bilderna som kan göra att det framstå som att storpolitik på den 

här nivån bara är något förbehållet för män.  

Därefter går man i kapitlet vidare med att beskriva terrorism och NATO, båda dessa stycken är 

helt könsneutrala där man pratar om stater eller grupper som aktörer och inte heller nämns några 

enskilda individer, inte heller några bilder som det förekommer människor på. Därefter 

beskriver man massmedier och opinionsbildnings betydelse för internationell politik. Hur till 

exempel frivilligorganisationer som Green-peace spelar roll för den internationella politiken 

som opinionsbildare (Almgren, Höjelid och Nilsson, 2012:420–422).  

Därefter kommer ett avsnitt som handlar om krig som konfliktlösning. Krig och konflikter är 

ett utmärkande drag för internationella systemet. Man beskriver olika typer av krigsföring där 

militär krigsföring anges som den vanligaste typen. Till det finns en bild från 1990 på 

amerikanska fallskärmssoldater i Gulfkriget. Man skriver att supermakten USA ofta är drivande 

vid militära inventioner, ibland med ett FN-mandat, ibland utan ett. Sedan går man igenom 

olika teorier om varför krig och väpnande konflikter uppkommer och därefter beskrivs dagens 

och morgondagens krig. Man diskuterar vidare hur framtidens krig kan komma att gestalta sig. 

Till det finns en bild på israelisk militär som tränar på att hantera en tänkt kemisk attack. På 

bilden ser det ut att vara tre män (Almgren, Höjelid och Nilsson, 2012:424–427). Kopplat till 

militära insatser och krigsföring så finns det bara bilder på män vilket kan förstärka bilden av 

ämnet som manligt. Sedan tidigare och genom historien förknippats med män. Det här kan göra 

att det är svårt för kvinnor att identifiera sig med innehållet.  

Sedan går man igenom de lagar som gäller vid krig och angående de finns det en bild från 

internationella brottsmålsdomstolen i Haag. På bilden är det både män och kvinnor, målet som 

pågår på bilden är de om krigsbrott som Liberias förre diktator Charles Taylor anklagades för 

(Almgren, Höjelid och Nilsson, 2012:429).  

Därefter tar man upp svensk utrikes - och säkerhetspolitik. Man beskriver hur Sverige historiskt 

agerat för att bevara det nationella oberoendet. Det lyfts också att FN spelat en viktig roll för 
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svensk utrikespolitik. Bild från svenska försvaret 1940-talet där den allmänna värnplikten under 

andra världskriget var en viktig symbol för Sveriges intressen. På bilden är det fyra män. Sedan 

beskriver man den nuvarande situationen för svenskt försvar och utrikespolitik. Viktiga inslag 

för svensk säkerhetspolitik är att verka för avspänning, nedrustning, internationella samarbeten 

och demokratisk utveckling i andra länder. Till det här finns en bild på svenska, manliga 

piratjägare från svenska flottan 2010 utanför Somalias kust. Det finns även diskussionsruta som 

handlar om den allmänna värnplikten. Texten om svenskt försvar könsneutral även debatten om 

den allmänna värnplikten där man mer diskuterar ungdomar som grupp och där det snarare 

handlar om att mötas från olika samhällsgrupper (Almgren, Höjelid och Nilsson, 2012:431–

434). Däremot är det åter igen bilderna som gör att avsnittet får en manlig dominans och att det 

kan stärka bilden av försvaret som något för män. Avslutningsvis kommer det ett stycke om 

den svenska biståndspolitiken. Där finns det en bild på kvinnor som marscherar i Burkina Faso. 

Man förklarar att Sida jobbat för att fler kvinnor ska engagera sig vilket också sker då fler 

kvinnor trappats på den politiska arenan (Almgren, Höjelid och Nilsson, 2012:435). 

Sedan kommer det ett case där man ställer frågan om det finns rättfärdiga krig? I texten lyfter 

fram FN:s flygangrepp på Kosovo 1999 och till det finns det en bild på två manliga soldater 

från Natos ingrepp. Man lyfter även fram Irakkriget där det fanns olika synpunkter på USA:s 

angrepp. På bilden syns en kvinna och ett barn, militärer står i bakgrunden. Bilden är från staden 

Baquba där Al-Qaida länge hade sitt högkvarter (Almgren, Höjelid och Nilsson, 2012:436–

437).  Här målar man fram en klassisk bild av att män är aktiva och kvinnor är passiva offer. 

Samtidigt är det så att kvinnor och kvinnors situation ofta glöms bort i krig och konflikter vilket 

gör att det också kan vara bra att de lyfts upp på något sätt.  

Till sist har man en fördjupningsruta som diskuterar FN:s milleniemål för global utveckling. 

Där lyfter man att frågor som rör kvinnor är särskilt viktiga. Till exempel att minska 

diskriminering av kvinnor, öka jämställdheten och minska barn - och mödradödligheten. I rutan 

finns det finns en bild på kvinnliga arbetare i Rwanda som är en del av FN:s projekt (Almgren, 

Höjelid och Nilsson, 2012:438). 
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Tabell 5.3 Kvantitativ jämställdhet i bilder, Reflex 123 (2012)  

Reflex 123 Antal  Andel % 

Bilder med bara män 9 60% 

Bilder med bara kvinnor  4 27% 

Bilder med båda 2 13% 

Totalt 15 100% 

Källa: Almgren, Höjelid, Nilsson, 2012 

 

5.4 Arena 123 (2014) 

Arena 123 från 2014 är en uppdatering av den samma från 2011. Det har gjorts några 

uppdateringar i boken vad de gäller innehållet i texterna och bilderna. Även om mycket också 

är sig likt från föregående upplaga. Om man ser till kapitlet om arbetsmarknad så är det samma 

inledning som i första upplagan. Det inleds med en helsidesbild på en man som jobbar i en 

byggnadsställning. Texten inleds sedan precis som den första upplagan med att ta upp 

arbetsmarknadens parter. I stora drag är det samma som i föregående upplagen. Precis som i 

föregående upplaga går man vidare med att beskriva kollektivavtalen för att sedan beskriva 

vilken typ av lagstiftning som finns på området. Även i denna upplagan skriver man att det kan 

vara svårt för en som är ung eller ny på arbetsmarknaden att hålla koll på allt som gäller på 

arbetsmarknaden. Till det här finns det precis som i föregående upplagan en bild på en ung man 

som sommarjobbar på ett sommarland där en kvinna med ett barn syns som gäster. Sedan går 

det vidare på samma sätt som den föregående upplagan där nästa avsnitt handlar det om 

stridsåtgärder som strejker där finns bilden på manliga soparbetare som strejkar 2010 (Karlsson, 

2014:275–280). Även i denna upplagan är alla bilder i inledningen på män som arbetar eller är 

fackligt aktiva där den enda kvinnan på bilden är där i rollen som förälder.  

Sedan kommer avsnittet om löneskillnader och diskriminering på arbetsmarknaden, avsnittet är 

även här i stora drag det samma som de i föregående upplagan där man förklarar att 

utbildningsnivå spelar roll och att en arbetsmiljö som är fylld av mental stress ofta är mer 

välbetalt än en fysiskt tung arbetsmiljö. Till det här stycket är det även samma bild som i 

upplagen från 2011, där en man som jobbar vid ett stålverk som ska illustrera tuff arbetsmiljö. 

Även här kan man få intrycket att det endast är män som berörs av tung arbetsmiljö. Precis som 
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i föregående upplaga så finns det sedan ett särskilt av snitt om kvinnor på arbetsmarknaden. 

Avsnittet är även det samma som i föregående upplaga. Den bilden som fanns i den första 

upplagan på en kvinna i pennkjol och klackar är kvar angående texten om andelen kvinnliga 

chefer.  Sedan beskriver stycket precis som de föregående upplaga att kvinnor i genomsnitt får 

lägre lön och olika anledningar vad det kan bero på. Det som också är kvar i texten är sedan 

författarens frågeställningar och funderingar angående om det är kvinnor som varit för dåliga 

på att ta strid för dina löner eller att de inte prioriterar pengar lika mycket som män (Karlsson, 

2014:281–285).  

Sedan går man vidare med att beskriva arbetsmarknadens historia. I det stora hela samma text 

och samma bild som i föregående upplaga (Karlsson, 2014:286). Sedan kommer avsnittet om 

näringslivet och den offentliga sektorn. Avsnittet här liknar det i föregående upplaga i sin 

helhet. Texterna för detta avsnitt är helt könsneutrala det är inte heller bilder på någon grupp av 

något kön. Sedan beskriver man att vi idag mer och mer utvecklas till ett tjänstesamhälle, för 

att illustrera det har man här samma bild som även finns i den första upplagan där en kvinna 

ger en annan kvinna en ansiktsmask (Karlsson, 2014:291–294). Bilden som framställs är att 

kvinnor arbetar med skönhet till skillnad från män som startar stora företag som de beskrivs i 

nästa stycke om det svenska näringslivet. Där man precis som i föregående upplaga bara lyfter 

fram män. Efter att man beskrivit de stora företagen så beskriver man att det i Sverige finns 

många småföretag och enmansföretag. Till den texten kopplas det en bild och bildtext där bilden 

ska illustrera rutavdrag. (Karlsson, 2014:294–296). Männen dominerar det här avsnittet som 

handlar företagande vilket kan förstärka bilden av att det är en verksamhet enbart för män. 

Mannen som städar bryter traditionella föreställningar om kön och vad män gör. Efter här 

kommer en text om framtidens innovationer och företag. Här finns det däremot så finns de en 

ny bild och en ny text om Petra Wadström som är uppfinnare av solvatten. Eftersom det bara är 

män som tidigare nämns för innehållet för företagare och entreprenörer så jämnar det ut 

avsnittet något att man här på slutet lyfter fram en kvinna som förebild (Karlsson, 2014:298). 

I det andra kapitlet om internationell politik så inleds även det med samma helsidesbild som i 

första upplagan. Helsida med flaggor på en digital skärm och framför skärmen går två män i 

kostym. Inledning beskriver vad den ökade globalisering innebär för internationell politik och 

sedan går man vidare med aktörer i internationell politik. Stater, etiska grupper, internationella 

organisationer och civilsamhället. Precis som i föregående upplaga så nämns även Påven 
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Benedictus med anledning av att katolska kyrkan är en viktig internationell aktör. Det finns 

också en bild till stycket om etiska grupper, det handlar om romer som lever i Rumänien. 

Stycket är det samma som i föregående upplaga men bilden är ny. Nu föreställer den istället en 

kvinna och hennes dotter som står utanför ett skjul som man kan misstänka är deras hem 

(Karlsson, 2014:405–408). Precis som i föregående upplaga så använder de mest könsneutrala 

benämningar i texten men bilderna domineras av män samt att de enskilda personerna som ändå 

lyfts fram är män. En bild har dock bytts ut från män till kvinnor så att kvinnorna finns 

representerade på något sätt.  

Sedan beskriver texten vidare aktörer som internationella organisationer och civilsamhället. Det 

är samma bild och text som i första upplagan. Sedan kommer ett avsnitt om FN, även det är i 

stora drag samma innehåll som i föregående upplaga. Det beskrivs vidare om hur FN arbetar 

med olika konflikter i världen. Hur säkerhetsrådet fungerar, där man diskuterar att vissa länder 

har så mycket makt medan det kan finnas andra länder med både starka ekonomier och stor 

befolkning som inte har det. Kopplat till det här är det en bild på indiska FN-soldater i Kongo 

Kinshasa, tre män och två civila pojkar i bakgrunden. Även denna bilden och texten är den 

samma. Vidare beskriver man de olika FN-organen och vad de jobbar med som till exempel 

UNICEF. Till avsnittet finns det en bild från skola i Rwanda, pojkar på bilden. För det mesta 

beskriver man aktörer eller folkgrupper och inte enskilda individer. Ban Ki Moon lyfts fram 

och nämns vid namn flera gånger i innehållet med anledning av att han är FN:s 

generalsekreterare (Karlsson, 2014:410–416). Sedan beskriver man olika andra viktiga 

internationella organisationer som IMF och världsbanken. Till det här avsnittet finns samma 

bild med som i föregående upplaga den där en kvinna putsar en staty inför ett internationellt 

toppmöte (Karlsson, 2014:417–418).  

Sedan går man vidare mer med teoretiska delar i texten. Där beskrivs också precis som i 

föregående upplagan olika perspektiv på internationell politik. För individperspektivet så 

nämns åter igen åtta individer, alla män. Till avsnittet är det samma bild på Nelson Mandela 

(Karlsson, 2011:414–415). Fler perspektiv som nämns är klasskampsperspektivet, realistiska 

perspektivet, liberala perspektivet och konstruktivistiska perspektivet. Det finns en bild på 

USA:s dåvarande utrikesminister John Kerry och hans iranske kollega Jawad Zarit under 

förhandlingar 2016. Bilden är ny men det innebär fortfarande att det bara är män på bilden och 

manliga politiker som lyfts fram. Texten skriver också att USA under Obamas ledning intog ett 

mer liberalt perspektiv på internationella relationer (Karlsson, 2014:428).  
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Texten beskriver sedan dagens konflikter och hur de kan se ut. Där beskrivs till exempel hur 

sexuellt våld används som vapen (Karlsson, 2014:429). Sedan kommer en fördjupningsruta på 

två helsidor om Irakkriget 2003 vilken är den samma som i första upplagan. Sedan fortsätter 

texten med att beskriva om nya företeelser inom internationell politik. Till exempel att soldater 

idag kan vara anställda åt säkerhetsföretag som säljer sina tjänster till olika stater. Det beskrivs 

som en ny form av legosoldater. Det illusteraras med en bild på beväpnande medlemmar från 

IS i Raqqa i Syrien (Karlsson, 2014:430–432). Även här är bilden ny och föreställer en mer 

aktuell konflikt men fortfarande är det bara män på bilden. 

Kapitlet avslutas sedan med en faktaruta om svensk säkerhetspolitik. Innehållet är i stora drag 

det samma som i första boken men bilden är ny för denna upplagan. Det är nu en bild på svenska 

soldater på FN-uppdrag i Mali. På denna bilden är de två soldaterna både en tjej och en kille 

och lokalbefolkningen de möter på bilden är kvinnor (Karlsson: 2014:439).  

Tabell 5.1 Kvantitativ jämställdhet i bilder, Arena 123 (2014)  

Arena 123 Antal  Andel % 

Bilder med bara män 16 57% 

Bilder med bara kvinnor  6 21,5% 

Bilder med båda 6 21,5% 

Totalt 28 100% 

Källa: Karlsson (2014) 

 

 

5.5  Z-Classic (2015) 

Z-Classic ingår i samma serie som Z-konkret och även denna är skriven av Bengt-Arne 

Bengtsson. En del av innehållet är det samma som i tidigare redovisade bok ur Z-serien. Boken 

är något mer omfattande än den tidigare varianten men även den här vänder sig främst till kurs 

1b. Även här börjar jag med att redovisa det avsnitt som handlar om arbetsmarknad och 

näringsliv. Kapitlet inleds med att beskriva arbetsmarknadens förändrade 

produktionsförutsättningar. Det här menar man leder till en förändrad arbetsmarknad. 

Författaren räknar här upp olika branscher där det är vanligt att enmansföretag som idag växer 

fram. Hantverkare, snickare, murare, målare men även jordbrukare. Här finns en bild på två 
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män i en byggnadsställning (Bengtsson, 2015:268). Man nämner inte i texten att de yrken som 

listas är typiskt manliga yrken med bilden kan hjälpa till att ge den uppfattningen eftersom det 

bara är en man på bilden.   

Sedan går med vidare med ett avsnitt där man beskriver relevanta begrepp på temat som 

arbetskraft, arbetslöshet och ohälsa. När man beskriver ohälsotalet så skriver man att bland 

annat beror på kön, typ av arbetsgivare men även vart man bor geografiskt. Till det finns det 

bild på två kvinnor som arbetar inom vården. Man skriver att det beror på en tuff arbetsmiljö 

(Bengtsson, 2015:271). Lyfter fram kvinnor som arbetar och att de drar ett tungt lass vilket 

nyanserar bilden av den manliga dominansen på arbetsmarknaden, den biten fanns inte med i 

den tidigare boken i samma serie.  

Vidare beskrivs arbetslösheten och olika typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, därefter 

beskriver man de anställdas organisationer. LO, TCO och SACO, det beskrivs till exempel att 

LO-arbetarna är verksamma inom olika yrkesområden som undersköterskor, butiksanställda, 

servitörer, lastbilschaufförer, metallarbetare och byggarbetare. Det finns en bild på LO-borgen 

och statyn på August Palm som står framför borgen. I bildtexten beskrivs han som en 

socialdemokratisk agitator som levde 1849–1922. Sedan går man vidare med att beskriva de 

andra organisationerna TCO och Saco. Där finns en bild på TCO:s ordförande Eva Nordmark. 

Sedan följs det upp med ett avsnitt om motparten, arbetsgivarnas organisationer. Det beskrivs 

också om olika typer av företag beroende på ägandeform. Till det finns en bild på Carola Lemne 

som är VD för svenskt näringsliv som är de privatägda företagens topporganisation (Bengtsson, 

2015:271–276). Texterna är könsneutrala och lyfter fram hela yrkesgrupper och fackförbund 

där man lyfter fram både arbeten och förbund som kan kopplas till båda könen. Det lyfts även 

fram flera kvinnliga ledare. Bilden på Nordmark fanns även i Z-konkret och här finns även 

bilden på Lemne som ytterligare förstärker bilden av att kvinnor kan vara ledare för stora 

organisationer. 

Det andra temat som undersöks i boken är precis som för de andra böckerna de om 

internationella relationer. Precis som i den andra boken i Z-serien är det här är det ett helt block 

som berör ämnet. Blocket inleds med en text om den internationella spelmodellen där man tar 

upp aktörer, arenor, regler, mål och medel. Först kommer staterna som författaren menar är de 

viktigaste aktörerna. Till det stycket finns en bild från firandet av självständighetsdagen i 

Kosovo, det är mest män på bilden men någon enstaka kvinna syns. Sedan skriver man om 

andra aktörer som storföretag, militära pakter, FN, NATO och EU Man beskriver också att 
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stater både kan se ut - och styras på olika sätt. Man skriver också att nationer både kan ena och 

splittra människor (Bengtsson, 2015:319–321). Överlag är både texter och de få bilder som 

finns till detta avsnitt könsneutralt där man mer framställer människor i grupp och där aktörerna 

är det centrala i innehållet.  

Sedan kommer det ett särskilt avsnitt om FN. Där redogörs för hur FN bildades, utvecklades 

och de olika organen och hur de arbetar. Texten problematiserar även en del av FN:s arbete, till 

exempel sammansättningen i säkerhetsrådet. Till det finns en bild från FN:s säkerhetsråd, på 

bilden är det både män och kvinnor. Dåvarande generalsekreteraren Ban Ki Moon finns med 

på bild och nämns flera gånger i texten. Man beskriver också FN:s olika underorgan och hur de 

arbetar, som UNHCR till exempel. Till det finns det en bild på kvinna som bär en säck med 

UNHCR:s logga på huvudet (Bengtsson, 2014:332–335).  Avsnittet om FN beskrivs i huvudsak 

könsneutralt där både män och kvinnor är med på bilderna, det som gör att avsnittet får en liten 

manlig fördel är att generalsekreteraren var man.  

Sedan kommer ett avsnitt som handlar om olika synsätt på krig och fred där det lyfts upp tre 

olika perspektiv. Till det kommer bilder på olika typer av frihetskämpar, det är tre bilder på fyra 

olika män, Nelson Mandela, Vaclav Havel, och en bild på Fidel Castro och Che Guevara 

(Bengtsson, 2015:338–339). Till de här avsnittet lyfter man bara fram manliga fredskämpar och 

inga kvinnor. Vidare beskriver man sedan begrepp som kolonier och imperialism. Därefter 

kommer ett stycke om olika freds och frihetsbevarande organisationer och en bild på aktivister 

från Amnesty International, det är två kvinnor. Sedan beskriver man vilka olika 

fredsorganisationer som finns i Sverige (Bengtsson, 2015:340). Bilden på Amnesty med två 

kvinnor nyanserar avsnittet något, men de kvinnorna får inte samma utrymme, de nämns inte 

vid namn och de skrivs inget om vad som skulle kunna kvinnliga förebilder och kämpar i 

innehållet.  

Sedan kommer ett kapitel om spänningar mellan öst och väst och det kalla kriget. Man beskriver 

både orsaker till spänningen och vilka allianser som fanns under den här tiden. Det är avsnittet 

är mycket mansdominerat där de bara är bilder på män och bara män som nämns i innehållet. 

Churchill, Roosevelt och Stalin. Vidare till Busch, Reagan och Gorbatjov (Bengtsson, 

2015:341–351). Som läsare kan man lätt få intrycket av att det bara är män som varit 

betydelsefulla för historiens utveckling och för stora politiska händelser utan att andra 

perspektiv lyfts fram eller att det här problematiseras.  
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Man fortsätter sedan med att beskriva olika säkerhets och försvarssamarbeten som Nato och 

EU. Men beskriver hur de utvecklats och utvidgas. Man beskriver även den europeiska 

säkerhetskonstruktionen. Till det finns en bild på Jens Stoltenberg som tidigare var statsminister 

i Norge men som nu är generalsekreterare i Nato (Bengtsson, 2015:354). En annan organisation 

som nämns är säkerhetsorganisationen OSCE, till det finns en bild på representant från OSCE, 

en man som står vid en bild med säkerhetsorganisationens logga på (Bengtsson, 2015:357).  

Sedan kommer ett kapitel om svensk neutralitets politik, det handlar om svensk utrikes och 

säkerhetspolitik. Man beskriver svensk försvarspolitik och det svenska totalförsvaret där det 

ingår både militärt och civilt försvar. Till det avsnittet finns de två bilder, en bild på en svensk 

unga kvinna som gör lumpen samt en tecknad på bild på en "Lotta". Lottakåren är en frivillig 

organisation för kvinnor som arbetar med civilt försvar (Bengtsson, 2015:362–364). Här när 

man beskriver Sveriges försvar så är bilden mer jämställd. Både kopplat det civila och militära 

försvaret är det bilder på kvinnor. Sedan gör man även en liten historisk exposé där man nämner 

och berättar lite om åtta svenska försvarsministrar. Av dem är två kvinnor och sex män vilket 

gör att det även kommer fram några kvinnliga ledare och förebilder.  

Därefter kommer det ett kapitel om EU, kapitlet inleds med att man tar upp hur EU växte fram 

historiskt och varifrån idén kommer. Man går igenom utvidgningen från Kol och Stålunionen 

till EG till EU. Författaren menar att ländernas anpassning till EU inte alltid gått helt smärtfritt 

och detta illusteraras med en bild på en manlig demonstrant i Bryssel som är kritisk till 

jordbrukspolitiken. Man går vidare med att redogöra för EU:s utvidgning både det gället 

fördrag, kompetensområden och geografi och fler länder som går med (Bengtsson, 2015:370–

378). Sedan beskriver man EU:s institutioner och nyckelposter. Här lyfts EU:s 

”utrikesminister” fram, Frederica Mogherini. Hon finns med på bild. Man beskriver också 

ministerrådet och hur det fungerar, även här lyfts det fram en kvinna då det är en bild på 

Sveriges finansminister Magdalena Andersson (Bengtsson, 2015:379–381).  Det samma gäller 

när man beskriver EU-kommissionen eftersom Sveriges EU-kommissionär är kvinna, Cecilia 

Malmström är även med på bild där det i bildtexten även beskrivs att hon är en politiker med 

tunga meriter (Bengtsson, 2015:383).  I det här lyfts de fram flera olika kvinnliga politiska 

ledare vilket nyanserar bilden om den internationella politiken som manligt dominerad. 

Avsnittet fortsätter sedan med att man beskriver hur Sveriges påverkas av EU och att EU 

använder sig av olika typer av regler som direktiv och förordningar. Där finns samma bild på 

en lokförare som även finns i Z-konkret med anledning av att det finns direktiv på att alla 
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lokförare ska ha ett gemensamt körkort i hela EU. Lokföraren på bilden är man. Man beskriver 

även hur de olika svenska förvaltningarna och de olika politiska nivåerna bevakar och arbetar 

med EU. Till det har man en bild på Carl Schlyter (MP) då ordförande i Sveriges EU nämnd 

och tidigare europaparlamentariker (Bengtsson, 2015:393–395).  

Vidare kommer ett kapitel som handlar om de rika länderna i nord och de fattiga länderna i syd. 

Där redogörs för olika klassificeringar och sorteringar av länder. Men också vilken risk det 

finns med att förenkla på det viset. Det lyfts dock en del faktorer som anses vara vanliga för de 

”typiska u-landet”. Till exempel att man ofta exporterar jordbruksvaror som haft en mycket 

sämre prisutveckling än industrivaror. Till det här finns en bild på fem män och en mängd 

bananer redo för frakt (Bengtsson, 2015:401). Där efter kommer ett helt kapitel som handlar 

om imperialism och kolonialism som ger ett historiskt perspektiv på internationella 

förhållanden och ökad förståelse för dagens klyftor mellan länder. Här blir det åter igen en stor 

manlig dominans på innehållet. I det här kapitlet används termer som sjöfarare som har manliga 

konnotationer och historiskt kopplats till män. Man lyfter även fram män som Christopher 

Columbus och Vasco da Gama. Man beskriver även orsaker till att länder ville ha kolonier. Man 

beskriver även triangelhandeln och hur kolonialismen växte men också när de kolonialiserade 

länderna börjar bedriva frihetskrig och när slaveriet upphörde. Man beskriver vidare också tiden 

efter andra världskriget när de flesta kolonierna blev självständiga. Till det finns en bild från 

Algeriet på 1950 talet små pojkar putsar franska soldaters fötter (Bengtsson, 2015:404–408). 

Till det här avsnittet hamnar det mesta av innehållets fokus på män, även bilderna förstärker 

den här bilden. Män kan här vara både förövare och offer men kvinnorna lyser med sin frånvaro.  

Avslutningsvis lyfter man också fram demografisk utveckling och olika befolkningspyramider 

runt om i världen. Man lyfter fram Kina och Japan som har två helt olika situationer kopplat till 

det här finns det en bild på japanska kvinnor, där några har barn i famnen och några inte. Här 

beskriver man också anledningar till att kvinnor inte väljer att skaffa barn. Där anges till 

exempel att det är svårt att kombinera med att fortsätta på arbetslivet. Det lyfts också upp en 

annan bild angående reproduktiv hälsa runt om i världen. Till det finns en bild där man 

informerar om att använda kondomer för att stoppa spridningen för HIV och aids. På bilden står 

fyra kvinnor och två män framför en kampanjskylt (Bengtsson, 2015:412–417).  
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Tabell 5.3 Kvantitativ jämställdhet i bilder, Z-Classic (2015) 

Z-Classic Antal  Andel % 

Bilder med bara män 12 50% 

Bilder med bara kvinnor  9 37,5% 

Bilder med båda 3 12,5 % 

Totalt 24 100% 

Källa: Bengtsson (2014) 

 

 

5.6 Reflex Plus (2017) 

Reflex Plus ingår i samma serie som Reflex 123, även den här för alla tre kurser på gymnasiet 

men innehåller två kapitel mindre. För de nya upplagorna av böckerna har gruppen fått in 

ytterligare en författare så boken är skriven av Hans Almgren, Stefan Höjelid, Erik Nilsson och 

Anna Furevik. De nya upplagorna har dessutom ett helt nytt kapitel om genusteori och 

feministisk teori som heter Han, hon, hen. Kapitlet om arbetsmarknad som analyserat här har 

också de ett helt nytt avsnitt om jämställdhet på arbetsmarknaden. Kapitlet inleds med en 

helsidesbild på två kvinnliga forskare och sedan inleds texten med att beskriva näringsliv och 

arbetsmarknad i ständig förändring där man beskriver strukturomvandlingen från jordbruk till 

industri till tjänstesektor. Ingvar Kamprad är den enda enskilda personen nämns vid namn. Man 

skriver även att den offentliga sektorn står för den största ökningen av tjänstesektorn. Detta har 

gjort att många kvinnor kan komma ut i arbete eftersom det finns en välutbyggd omsorg och att 

sektorn dessutom är en stor arbetsmarknad för kvinnor. Trots innehållet i texten har man en bild 

på en man som jobbar på vaktbolag som ska illustrera tjänstesektorn (Almgren, Höjelid, Nilsson 

och Furevik, 2017:258–261). 

Vidare skriver man om framtidens arbetsmarknad och digitalisering. Bland annat om forskning 

på förarlösa bilar vilket kan komma att leda till att ett yrke som taxiförare då kan försvinna. 

Man nämner även del yrken som kommer vara svårare att ersätta. Rörmokare, poliser och 

frisörer och lokalvårdare, även vårdpersonal som undersköterskor och sjuksköterskor. Inga kön 

eller grupper kopplas i texten ihop med något av yrkena och det nämns yrken som kopplas till 

båda könen (Almgren, Höjelid, Nilsson och Furevik, 2017:262). 
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Sedan kommer en historisk text om arbetarrörelsen. Där skrivs det att de tidigaste 

fackföreningarna inte hade med några kvinnor. Det finns även en bild från ett stormöte under 

storstrejken 1909, där det bara är män på bilden. Dock kommenteras det här som nämnt i texten. 

Sedan beskriver man arbetsmarknadens parter där beskrivs LO, TCO och Saco. Sedan kommer 

det en faktaruta om bemanningsföretag där man beskriver och problematiserar 

anställningsformen. Till det finns en bild på två personer, en tjej och kille, som protesterar mot 

att det går att ersätta fast anställd personal med inhyrd personal (Almgren, Höjelid, Nilsson och 

Furevik, 2017:263–267). 

Därefter beskrivs olika stridsåtgärder på arbetsmarknaden som strejk eller lock-out. Det följs 

upp av en faktaruta om att arbeta svart. Riskerna med det samt att man som enskild person inte 

tjänar på det. Till rutan finns det en bild på två kvinnor som arbetar i ett kök.  (Almgren, Höjelid, 

Nilsson och Furevik, 2017:269). Den här gången kopplas inte den fackliga aktiviteten enbart 

till ett av könen genom att ha bilder på män som strejkar som i föregående bok i serien. Dock 

är det oklart vad kvinnorna på bilden i köket ska illustrera om de är svartarbete eller arbetare.  

Här kommer sedan de nya och specifika avsnittet som handlar om jämställdhet på 

arbetsmarknaden, I avsnittet tar man upp att män och kvinnor i stor utsträckning arbetar inom 

olika yrken, det vill säga det som kallas för arbetsdelningen. Kvinnor dominerar yrken inom 

vård och omsorg och män är i majoritet i industrin och byggbranschen. Man skriver även att 

kvinnodominerade yrken värderas sämre och att lönen är lägre. Det kan till exempel skilja 9000 

kr mellan en barnmorska och en dataspecialist trots att de är yrken med lika lång utbildning. 

Man menar också att män har mer makt i yrkeslivet vilket också påverkar lönen. Män är oftare 

chefer och arbetsledare. Till avsnittet finns det en faktaruta som handlar om deltidsarbete och 

obetalt hemarbete som också säga påverka kvinnornas lön och ställning på arbetsmarknaden. 

Man har med en bild från manifestationen Lön hela dagen på Sergels torg i Stockholm 2017 

som handlar om att kvinnor tjänar minder än män (Almgren, Höjelid, Nilsson och Furevik, 

2017:272). De här kapitlet synliggör kvinnornas situation men det innehåller också kvinnornas 

egna kamp för att förbättra sina villkor. Visserligen är det fortfarande så att mannen är norm 

och kvinnan får ett eget avsnitt men det blir betydligt mer synligt än tidigare.  

Det andra kapitlet som redovisas här är kapitlet om internationella relationer. Kapitlet inleds 

med en helsidesbild på en manlig miljöaktivist som demonstrerar i Paris 2015. Kapitlet inleds 

sedan med att beskriva aktörer i det internationella systemet. Kopplat till det här är det en bild 
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på påven Franciskus och Martin Junge, generalsekreterare för luterska världssamfundet. Det 

här med anledning av att även religiösa samfund är viktiga internationella aktörer. Sedan går 

man vidare med att beskriva stater som aktörer och angående det så är det en bild på två män, 

Kinas och Irans respektive presidenter i ett möte (Almgren, Höjelid, Nilsson och Furevik, 

2017:346–349). Efter det följer en diskussion som tar upp vad som avgör styrkeförhållanden 

mellan stater. Där kommer en faktaruta om olika teoretiska perspektiv på internationella 

relationer. Kopplat till det har man valt en bild från ”århundradets schackmatch” under kalla 

kriget mellan amerikanen Fischer och Spasskij från Sovjet som hölls i Reykjavik 1972 

(Almgren, Höjelid, Nilsson och Furevik, 2017:351). Förutom de enskilda män som lyfts fram i 

bilderna för att illustrera staterna och aktörerna så är avsnitten könsneutrala där de aktörerna 

som sådana som står i centrum. Dock gör bilderna att man lätt kan få bilden att aktörerna som 

avses är män vilket bidrar till den manliga dominansen i innehållet.   

Sedan kommer ett avsnitt om FN. Texten redogör för hur och varför FN grundades. Man 

beskriver FN:s huvudorgan, underorgan och fackorgan. Där finns en bild på en man från FN-

organet UNHCR, en man som delar ut mat till en blandad grupp av kvinnor, barn och män. Man 

beskriver även generalsekreteraren och dennes roll och det finns en bild på FN:s 

generalsekreterare Antonio Guterres som på bilden syns med två flickor som går i skolan i ett 

flyktingläger. Författarna diskuterar sedan vidare FN:s uppgifter vid olika konflikter och vad 

som ibland kan vara FN:s problem. Till exempel plasterna i säkerhetsrådet och att stormakterna 

ofta blockerar varandra. Kopplat till de här stycket finns det en bild på FN-trupper i Kongo 

Kinshasa 2016, det är bara manliga soldater på bilden (Almgren, Höjelid, Nilsson och Furevik, 

2017:352–355). 

Därefter kommer avsnittet om krig och konfliktlösning. Olika typer av krigsföring där militär 

krigsföring anges som de vanligaste. Man skriver vilka olika förödande konsekvenser det får 

för människor och grupper. Man diskuterar även att det kan vara mer mycket komplext att vinna 

ett krig. Där nämns Irakkriget och Saddam Hussein där USA ju lyckades fånga honom, men 

inte uppnå sina övriga mål med invasionen. Angående hur viktigt civilt motstånd kan vara i 

kampen mot militära övergrepp så har man en bild på demonstrationer i Ukraina 2014 med 

anledningen av konflikten som pågår där och där lyfter man fram den kvinnliga aktivisten 

Ludmilla Sirko (Almgren, Höjelid, Nilsson och Furevik, 2017:359–360). 
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Sedan kommer ett avsnitt om dagens och morgondagens konflikter i världen. Man beskriver 

det som kallas hybridkrig som till skillnad från konventionellt krig mer går ut på ett sorts 

informationskrig där det handlar om slå sönder sammanhållningen i ett land. Det illustreras med 

en bild på en kvinna som sitter och övervakar skärmar på Myndigheten för skydd och beredskap 

(Almgren, Höjelid, Nilsson och Furevik, 2017:364).  

Texten redogör sedan för regler som gäller i krig och för folkrätten. Där finns en bild på en 

kvinna som bevakas av fredsbevarande styrkor i Sydsudan, eftersom kvinnor ofta drabbas hårt 

i krig. Man lyfter även ett stycke om flyktingar. Idag är fler än någonsin tidigare som flyr från 

krig, konflikter och förföljelser. Kopplat till det finns det en bild på en grupp flyktingar på 

gränsen mellan Grekland och Makedonien 2015. Det är en blandning och kvinnor och män och 

barn. Det finns också en bild från ett flyktingläger i Malawi, på bilden är det två kvinnor och 

två barn (Almgren, Höjelid, Nilsson och Furevik, 2017:366–371). 

Avslutningsvis tar man upp svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Där skriver man om den 

svenska värnplikten som återinförs med anledning av det har man en bild på svenska 

värnpliktiga, både kvinnor och män. Man beskriver också den svenska biståndspolitiken och 

olika typer av bistånd. Även hur den svenska biståndspolitiken förändrats genom åren beroende 

på vad man satsar på. De beskriver till exempel att Sida i Burkina Faso de senaste åren arbetat 

mycket med att ge kvinnor en starkare politisk röst och till det finns en bild på en grupp kvinnor 

som marscherar för att fira landets självständighetsdag (Almgren, Höjelid, Nilsson och Furevik, 

2017:372–375).  

Tabell 5.1 Kvantitativ jämställdhet i bilder, Reflex Plus (2017)  

Reflex Plus Antal  Andel % 

Bilder med bara män 11 44% 

Bilder med bara kvinnor  6 24% 

Bilder med båda 8 32% 

Totalt 25 100% 

Källa: Almgren, Höjelid, Nilsson och Furevik, 2017 

 

 



 

42 

 

 

6 Analys 

Här analyserar jag resultaten i min studie utifrån min teoretiska utgångspunkt om genus och 

genussystemet med bakgrund i skolans uppdrag och värdegrund. Resultatet kommer även 

jämföras med de som presenterats i den tidigare forskningen som finns på området. 

Texterna är för det mesta explicit könsneutrala. Man skriver mer generellt om människor och 

grupper. Man använder benämningar som arbetare, chef, generaldirektör, president, soldater, 

militärer och parlamentariker. Till texter som inte särskilt berör kön använder man en majoritet 

av gångerna män på bilderna. Det finns då en stor risk att man även tänker att texterna handlar 

om eller syftar på män. Det är alltså framförallt bilderna till texterna som ”bekönar” innehållet 

och viktar det åt männens dominans. Det blir också tydligt att det är mannen som är norm inte 

bara genom vad som sägs explicit eller direkt förmedlas utan snarare i vad som förmedlas 

implicit genom att manliga konnotationer används och att det snarare är kvinnor som lyfts upp 

som undantag. Studiens resultat på det här området bekräftar det som tidigare forskning 

konstaterat för läroböcker gjorda tidigare än 2011.   

Genussystemet syns i innehållet genom både könets isärhållande och genom den manliga 

normens logik. Mannen är norm när man inte skriver särskilt om könen, och då är det kvinnor 

som är undantagen. När man skriver om kvinnor är de oftast i egna avsnitt eller stycken. Om 

man ser till könens isärhållande och vad män och kvinnor gör i innehållet så bekräftas även på 

det här området genussystemet. Män och kvinnor gör till viss del olika saker och framförallt så 

gör män fler saker. Män arbetar, är fackligt aktiva, strejkar, är arbetslösa, är entreprenörer, tjänar 

pengar, städar, är chefer, de är soldater, militärer och politiker. Män är både offer och förövare. 

Män får synas på alla arenor och i alla delar av samhället. Kvinnor har betydligt färre 

representanter. Kvinnor sysslar framförallt med vård, omsorg eller skönhetsbehandlingar när 

de arbetar. Kvinnor kan visserligen vara chefer, men är då undantaget. På flera ställen betonas 

även kvinnans biologiska särart. Att hon föder barn, är hemma med barn. Kvinnan framställs 

som förälder flera gånger i texterna och på flera bilder men inte en enda gång i granskade 

innehållet nämns männen som föräldrar. 
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Hierarkin syns dels genom att män är norm och att män dominerar innehållet. Dels genom att 

det män gör värderas högre än det kvinnor gör. Som att män lyfts i fler sammanhang kopplat 

till stora framgångsrika företag och om kvinnor ens lyfts fram kopplat till entreprenörskap så 

är det med små enmansföretag.   

Det är också väldigt få texter i läroböckerna som faktiskt tar upp eller förklarar ojämställdheten 

som finns både på arbetsmarknaden och internationellt. Man kan även på vissa ställen tolka det 

som att man lägger över skulden på ojämställdheten på kvinnorna. Till exempel när den ena 

författaren frågade om det egentligen inte var så att kvinnor inte stridit lika bra för sina löner 

eller inte värderade pengar lika mycket. Likande resultat går inte att hitta när man beskriver 

underordning av andra grupper eller när man beskriver löneskillnader som drabbar män. Man 

ställde man inte frågor om det är så vissa grupper av män varit för dåliga på att förhandla eller 

på att ta strid. Kanske värdesätter inte stålarbetare pengar lika mycket som direktörer? Likande 

resultat har också kommit fram i Berges (2011) tidigare forskning.  

Det ska dock sägas att det finns med en del mer medvetna val av författarna som bryter mot 

detta mönster. Till exempel när hushållsnära tjänster illustreras med en bild på en man städar 

eller när man väljer en bild på Eva Nordmark som ordförande för en facklig organisation. Det 

samma gäller när man beskriver de svenska försvaret då man väljer att även visa upp i alla fall 

någon bild där även kvinnor gör värnplikten tillexempel. I de kapitel som handlar om 

arbetsmarknad har man arbetat mer medvetet för att undvika normer kopplade till arbetsdelning.  

Könens isärhållande och männens dominans är allra tydligast i de kapitel som handlar om 

internationella relationer. Det kan vara så att man just med tanke på att arbetsdelningen anges 

som grund för ojämställdhet har arbetet mer medvetet på just det området. Sedan verkar det 

tyvärr som att det glöms bort mer när man skrivit andra kapitel. Eftersom män också dominerar 

de innehåll som handlar om krig, konflikt, soldater och militärer så blir också bilden att våld 

kopplas till män 

När man skriver om Sverige eller svenska institutioner så blir det bättre jämställdhet i 

innehållet. Dock är det svårt att säga vad de beror på. Om det är för att det de facto är mer 

jämställt i Sverige eller för att man gärna vill tro att det är så, alltså att författarna reproducerar 

bilden av att Sverige kommit mycket längre vad de gäller jämställdhet än andra delar av världen.  
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Min studie visar också att det trots allt rör lite på sig. Böckerna förändras till att bli mer 

jämställda genom de åren som studerats. I de senare böckerna, framförallt den från 2017, så har 

man gjort flera medvetna val för att bryta den rådande ordningen. Även här är det omöjligt att 

veta exakt vad de beror på. Om det är så att medvetenheten kring jämställdheten har blivit bättre 

eller att den jämställda representationen i samhället som speglas har blivit bättre? Antagligen 

är det en kombination av båda delarna. Förändringen består framförallt i att del innehåll som 

byts ut i böckerna. Man byter ut en bild på män till en med kvinnor på eller att man lyfter fram 

en kvinnlig ledare eller företagare. Till exempel bilden på småföretag och innovationer där man 

lyfter fram solvatten som exempel på kvinnligt företagande och innovation. Framförallt så 

minskar andelen bilder på bara män något mot att bilder på både män och kvinnor ökar. Samt 

att fler kvinnor lyfts fram.  

Enligt Hirdmans teori om hur genussystemet skapar mening så borde det innebära att eftersom 

böckerna trots allt fortfarande är ojämställda och att genussystemet förmedlas genom både 

isärhållande och hierarki och den manliga normens logik att det bidrar till socialiseringen av 

könen. Att böckerna bidrar till undervisningen riskerar även att reproducera bilden av att män 

och kvinnor gör olika saker. Det kan tänkas att det påverkar hur man som elev kommer att se 

på män och kvinnor, hur man ser på sig själv och andra.  

6.1 Slutsatser  

I den här uppsatsen ställde jag följande två frågor:  

- Hur är män och kvinnor representerade i läroböcker i samhällskunskap på gymnasiet?  

- Går det att se någon förändring beträffande hur män och kvinnor är representerade från 

2011 fram till idag? Om ja, hur har den förändringen sett ut?  

Hur män och kvinnor framställs har undersökts med bakgrund i både skolans värdegrund och 

samhällskunskapsämnets syfte att främja jämställdhet mellan könen och motverka stereotypa 

föreställningar om kön. Studien har gjorts genom en genusanalys på innehållet i läroböckerna 

där utgångspunkten är genussystemets isärhållande mellan könen och hierarkisk ordning.  

Resultatet visar att representationen i läroböckerna är ojämställd, männen dominerar innehållet. 

Resultatet visar också att genussystemet speglas i innehållet. Studien visar att texterna i 

böckerna ofta är könsneutrala i sina benämningar men att bilderna ofta föreställer män vilket 

gör att man som läsare får intrycket att texterna handlar om män. Det kan också vara så att det 
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används ord eller begrepp med manliga konnotationer som leder till den manliga dominansen 

och att förstärka bilden av männen som norm. Männen representeras också av fler enskilda 

individer. Fler manliga personer lyfts fram, män finns på fler arenor och gör fler olika saker. 

Den manliga normen syns också genom att kvinnor nästan bara lyfts fram som undantag eller 

som särskilda avsnitt. Kvinnor har betydligt färre arenor att röra sig inom, även om de finns 

enstaka kvinnor som även lyfts fram som politiker och ledare.  

Läroböckerna i samhällskunskap speglar samhället som det är snarare än vad man lyfter fram 

perspektiv som kan motverka och bryta rådande ordning. Det finns en del försök till det här ska 

dock sägas. Framförallt när man beskriver svenska förhållanden eller företeelser. Kopplat till 

kapitel om arbetsmarknaden har det gjorts en del medvetna val för att försöka nyansera bilden 

och bryta med stereotypa föreställningar om kön.  

Det sker också några förändringar under de åren som studerats. Förändringen rör sig i en 

riktning mot att det blir mer jämställt. Böckerna byter ut en del bilder mot bilder med kvinnor 

på, man lyfter fram fler kvinnor som ledare och förebilder. De senare böckerna från 2014, 2015 

och 2017 är bättre vad de gäller jämställd representation och kvinnor gör här fler saker.
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7 Avslutande diskussion 

Syftet med läroböcker i samhällskunskap är såklart att innehållet ska spegla det omgivande 

samhället och innehålla relevant ämnesinnehåll i samhällskunskap. Därför är det också naturligt 

att en del av innehållet också kommer spegla den ojämställdhet som finns och att genussystemet 

också kommer speglas i innehållet. Dock har skolan inte bara har ett kunskapsuppdrag sett till 

ämnesinnehåll utan och ett värdegrundsuppdrag att motverka och bryta den rådande 

genusordningen. Då blir frågan hur läromedelsförfattare och förlag ska hantera det här och i hur 

stor utsträckning ska de visa upp samhället som det faktiskt ser ut. Eller ska man göra val som 

inte syftar till att bara visa samhället som det ser ut utan som snarare kan vara en del av att 

förändra samhället. Alltså att inte bara reproducera bilderna av samhället utan också vara en del 

i att förändra samhället enligt skolans värdegrund. 

Min uppfattning är att man skulle kunna beskriva och redogöra för samhället som det är men 

också ha in mer texter eller uppgifter som just diskuterar och problematiserar rådande normer 

och strukturer.  Till exempel om man ska redogöra för politiska ledare och alla de personer som 

lyfts fram är män så kanske man kan ha en uppgift eller text om hur det kommer det sig. Jag 

anser också att man ibland faktiskt måste göra ett mer noggrant arbete och andra val. Man måste 

välja att lyfta fram de kvinnor som faktiskt finns på olika områden och inte bara ta de mer 

uppenbara valen som då ofta tenderar att bli män. Detta ser vi ju också exempel på att man gör 

i böckerna ibland. Där man gör mer medvetna val och lyfter fram en kvinna fast att det finns 

andra kanske mer kända män på samma positioner. Man kan också även när det är texter som 

inte alls berör kön ha bilder på kvinnor som utför andra uppgifter än vad man är vana att se och 

att låta kvinnor få fler roller och fler arenor, det samma kan till viss del också gälla för männen. 

Att även tala om män som föräldrar eller utföra uppgifter inom vård och omsorg för att även ge 

pojkarna andra förebilder och föreställningar om sig själva och andra. Värt att notera är att det 

även är en stor manlig dominans bland författarna där alla böcker utom den senaste boken 

Reflex från 2017 är skrivna av män. 

Om det nu är så som mitt resultat tyder på att senare läromedel verkar vara bättre på i att leva 

upp till värdegrunden och vara mer jämställda så är det av yttersta vikt att skolorna har nya, 

uppdaterade böcker. Samt att skolorna systematiskt arbetar med att utvärdera sina böcker. Den 

tidigare forsning som jag presenterat visat att så inte är fallet, ofta på grund av ekonomiska 
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faktorer. Det här skulle kunna vara uppslag till vidare forskning. Att studera hur det ser ut ute 

på skolorna och hur lärarna arbetar med läromedel. Hur väljer man läromedel och hur 

utvärderas dem? Byter man ut äldre böcker? Hur arbetar man med det material som finns om 

man upptäcker att det inte riktigt lever upp till skolans värdegrund?   

Vidare så tycker jag också att det finns mycket kvar av innehållet i böckerna att studera. Det 

skulle vara intressant att gå vidare genom att lägga ytterligare perspektiv på studien som att 

studera transpersoner eller könsöverskridande identiteter, hur får de ta plats eller hur beskrivs 

de i innehållet? Det skulle också vara intressant att studera kön i förhållande till klass eller 

etnicitet för att göra en intersektionell analys på innehållet.  Det skulle också vara intressant att 

göra en klassanalys på läroböckerna för att undersöka hur läroböcker skriver om klass eller 

reproducerar klass, speciellt genom att undersöka böcker skrivna för olika typer av kurser och 

program på gymnasiet.  Det skulle även vara intressant att göra en ideologianalys eller 

diskursanalys på läromedel för att se vad som förmedlas mer implicit i böckerna. Som till 

exempel vilken syn som förmedlas av internationella relationer. Något som jag också blivit 

väldigt nyfiken på när jag granskat läroböckerna är vilken bild som förmedlas av Sverige och 

västvärlden kontra andra delar av världen och andra kulturer. Hur framställer man andra 

kulturer i förhållande till hur man framställer vår egen svenska och västerländska kultur.
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