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Abstract 
 
This study aims at examining if, and if so, how, schoolbooks in primary education’s eighth 

grade reproduce traditional gender roles. The subjects we have chosen for this study are 

Technology, Home Economics, Biology and English. We have analyzed the books through 

the critical discourse analysis model of Norman Fairclough. We have based our study on a 

social constructionist point of view.  

     The analyses demonstrate that the schoolbooks do not fulfil the aims of the curriculum 

appointed by the Parliament. Our study shows that traditional gender systems are reproduced 

through these four schoolbooks, socializing the pupils into a patriarchal ideology, where the 

heterosexual man is norm. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om, och i så fall hur, skolböckerna i årskurs 

åtta på högstadiet befäster traditionella genussystem som finns inom vårt samhälle och kultur, 

eller om det finns möjlighet för eleverna att förhålla sig öppna för andra synsätt.  

 

Vi har utgått från ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt. Det analysverktyg som vi har 

använt är Norman Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys samt 

semiotisk bildanalys. Vårt urval av undersökningsmaterial har skett genom att först välja ut 

fyra skolböcker i olika ämnen från en årskurs åttas läromedel. Sedan smalnade vi av 

undersökningen ytterligare genom att välja ut ett kapitel ur varje skolbok för närmare analys. 

De analyserade böckerna är: ”Puls Teknik”, ”Hem- och konsumentkunskap”, ”Gleerups NO 

Biologi” samt ”Wings- Base book”.  

Vi har valt att koncentrera vår analys på texterna, men även ta med bilder där vi ansett dessa 

relevanta i bemärkelsen att de förstärkt eller luckrat upp genusroller. 

 

De kvalitativa analyserna vi genomfört har visat på att skolböckerna till stor del reproducerar 

och cementerar de uppfattningar som anses som traditionella för genus. Den heterosexuelle 

mannen ses som norm och som utgör den utgångspunkt allt annat relateras till. Mannens makt 

exnomineras, i böckerna medan kvinnan blir till icke-man utan makt, istället för en jämbördig 

samhällsmedborgare.  

 

Homosexuella utelämnas helt i tre av böckerna där det heterosexuella förhållandet är det enda 

som förekommer. I den fjärde boken, Gleerups NO Biologi, särbehandlas homosexuella i ett 

specifikt avsnitt där de problem och svårigheter en homosexuell människa kan få på grund av 

sig läggning påpekas flera gånger. Homosexualitet nämns inte i resten av kapitlet, utan 

segregeras på en sida från den heterosexuella normen. På samma sätt särbehandlas kvinnor i 

Puls Teknik som kan sägas tillhöra ett traditionellt ”manligt” ämne. Här finns ett specifikt 

jämställdhetskapitel på två sidor, medan resten av boken enbart baserar sig på män och 

manliga uppfinnare. Någon liknande särbehandling av män sker däremot inte i 

hemkunskapsboken som kan sägas tillhöra ett traditionellt ”kvinnligt” ämne. Detta kan tyda 

på att kvinnor, som en del i jämställdhetsarbetet, måste släppa in männen på sina områden 

medan männen i sin tur omedvetet vill behålla den manliga hegemonin och därför inte låter 

kvinnorna komma in i ”manliga” områden, så som teknik. 
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Författarna till boken i engelska har förmodligen inte känt att det är deras ansvar att främja 

jämställdhet och genusneutralisering - texterna och bilderna cementerar ständigt stereotypa 

könsroller, där kvinnor framställs som ömma mödrar och hustrur eller barnlösa drottningar 

medan männen är doktorer, poliser eller erövrande kungar.  

 

Enligt vår analys befäster alltså texterna och bilderna i läroböckerna till stor del stereotypa 

könsroller med dess normer. Även skönhetsideal fastslås genom bilderna, fastän texterna 

ibland vill framhäva vikten av att vara som man är. Därför kan vi i undersökningen även 

fastslå att böckerna inte uppfyller vad Läroplanen (Lpo94) för skolan ställer upp som regler 

för att uppnå jämställdhet. Det finns liten eller ingen utmaning av strukturella förhållanden i 

bemärkelsen av vedertagna ”sanningar” gällande genus. Eleverna uppmuntras inte till att 

debattera eller kontemplera över samhällets skapade genussystem.
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1. Introduktion 

1.1. Skolans roll för elevernas genusutveckling 

Sveriges grundskola är obligatorisk mellan årskurs ett och nio. Alla barn mellan sju och 

sexton år omfattas alltså av obligatoriet.1 En stor del av barnens kunskapsutveckling och 

uppfostran sker i skolan och under dessa år kan skolan sägas spela en stor roll i formandet av 

barnens världsbild och diskurs. 

 

De flesta av oss vill nog att våra barn ska få bilda sig en egen uppfattning om genus, baserat 

på förhoppningen om ett framtida jämställt samhälle. Detta helt i linje med vad dagens 

läroplan (Lpo94) anser. Lpo94 för det obligatoriska skolväsendet utformades 1994, och där 

står det bland annat att: 

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

[…] Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför 

ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende 

av könstillhörighet.”2 

Därför anser vi det viktigt att undersöka om skolan via skolböckerna ger potential till en 

jämställd genusuppfattning i meningen att kön inte bör vara avgörande för människors 

egenskaper och möjligheter i samhället. Om böckerna suddar ut eller förstärker traditionella 

könsmönster.  

 

Lpo94 föreskriver att eleverna ska få en neutral bild av samhället genom skolan, utifrån vilken 

barnen sedan ska bilda sig en egen världsuppfattning. Skolan och dess litteratur har också som 

uppdrag, via Skollagen och Lpo94, att för eleverna ge en mer vidgad bild av jämställdhet och 

genus än vad traditionell syn på man och kvinna visar. Inom skolvärlden ska eleverna vidare 

uppmuntras till en kritisk syn på samhälleliga företeelser, som skapandet av genus.  

1.1.2. Skolans ansvar i jämställdhetsarbetet 

Det fanns en tanke vid införandet av en gemensam grundskola för alla barn; genom att ställa 

samma sociala krav, låta båda könen utföra samma uppgifter i skolan och genom att behandla 

flickor och pojkar lika skulle en del av de negativa effekterna av den tidiga könsrolls-

inlärningen förminskas. Därmed skulle alla ha samma chans att, efter individuell läggning, 

                                                 
1 Skolverkets hemsida (a). Verifierad 2006-03-09 
2 Lpo 1994, s. 6 
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bestämma över sina framtida liv. I utformandet av den gemensamma grundskolans läroplan på 

60-talet fanns också en tanke om att det skulle uppstå en vilja att forma ett mer demokratiskt 

och jämlikt samhälle hos eleverna.3 En konkret åtgärd som vidtogs var att se över läro-

böckernas beskrivningar av flickor respektive pojkar. Bilden av vem som gör vad etcetera 

skulle neutraliseras, och annorlunda identifikationsobjekt skulle presenteras och ge en kritisk 

diskussion. Även samundervisning i till exempel hemkunskap och barnkunskap skrevs in i 

läroplanen.4 

 

Skollagen är det yttersta styrdokumentet för skolan och fastslås av regeringen. I skollagen 

från 1985 för den svenska skolan står det att: 

”Utbildningen ska ge eleverna kunskaper och färdigheter, samt […] främja deras 

harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.”5 

 Detta är vad som går att läsa om jämställdhet i skollagen.  

 

Efter skollagen följer Lpo94 som bestäms av riksdagen, där skolans värdegrund anges. Här 

kan man mer i detalj läsa om vad som gäller för skolan och till exempel dess jämställd-

hetspolicy.6 I Lpo94 står det att skolan ska förankra de grundläggande värden som vårt 

samhällsliv vilar på. Skolan ska alltså lära eleverna den etik och moral som hjälper dem att 

platsa i samhället som vuxna medborgare. I dessa värden ingår alla människors lika värde 

samt jämställdhet mellan kvinnor och män. Skolan ska hjälpa varje individ att hitta sin unika 

egenart för att göra sitt bästa i samhället under ansvarig frihet. Den ska också ge en saklig 

undervisning och framhålla personliga ställningstaganden som något positivt, något som ska 

främjas. Eleverna ska inte bli ensidigt påverkade, de ska tränas i att kritiskt granska fakta och 

förhållanden i samhället.7 Vidare står det att skolan har ett ansvar att motverka traditionella 

könsmönster och att eleverna ska få utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet.8 Detta borde innebära att skolan ska bistå med alternativa diskurser som kan 

hjälpa eleverna att frångå fixerade samhällssystem, som till exempel mannen som norm, 

kvinnan som icke-man. 9  

 

                                                 
3 Wernersson 1977, s. 12 
4 Ibid, s. 53 
5 Skollagen 2002, s. 2 (kap. 1, § 2) 
6 Skolverkets hemsida (b). Verifierad 2006-03-09 
7 Lpo 1994, s. 6ff 
8 Ibid, s. 6 
9 Hirdman 1997, s. 404 
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Under rubriken ”Normer och värden” kan man läsa att skolan aktivt och medvetet ska påverka 

eleverna så att de tar till sig samhällets gemensamma värderingar och låter dem komma till 

uttryck i vardagliga handlingar.10 Detta i kombination med viljan att sudda ut traditionella 

könsmönster borde medföra att eleverna går ut från grundskolan med gemensamma 

värderingar gällande jämställdhet och genus, och att de kan applicera dessa i vardagen. Och 

eftersom vardagen i skolan till stor del innebär skolböcker vill vi undersöka vilken genussyn 

eleverna får till sig via dessa böcker och se om den synen är överensstämmande med vad 

skollagen och Lpo94 säger. 

1.1.3. Skolan och dess läromedel som påverkare 

Enligt Åke Edfeldt förbereds idealen för framtidens samhälle i skolan genom dess påverkan 

på eleverna.11 Detta är överensstämmande med läroplanens tanke om att skolan ska förmedla 

de grundläggande värden som vårt samhälle bygger på. Dock menar Edfeldt vidare att även en 

negativ påverkan sker genom skolan och dess läromedel. Denna påverkan kan gälla 

framhållandet av västvärlden som överklass, skeva historiebeskrivningar eller förmedlandet 

av traditionella könsroller. Redan i grundskolans tidigare del har man kunnat läsa om att ”far 

ror” och ”mor syr” bland andra beskrivningar av män respektive kvinnor. Detta menar Edfeldt 

fortfarande förekommer och cementerar könsrollsuppfattningar. Även om författarna inte är 

medvetna om vilken påverkan deras ord- eller bildval kan komma att ge, så är det inte desto 

mindre en påverkan. Medvetet eller omedvetet är helt ointressant.12  

 

Det går att ifrågasätta skolböckernas betydelse för uppbyggnad av vår syn på genus, eftersom 

andra påverkningsfaktorer än böckerna, så som till exempel lärare eller andra elever är något 

som kan inverka på skapandet av genus. Men tidigare forskning (se vidare kap 2. – Tidigare 

forskning kring genusframställningen i skolböcker) har visat att läroböckerna i skolan spelar 

en central roll i undervisningen. Både för att läraren planerar sina lektioner med utgångspunkt 

från böckerna och för att betygsättningen sker med hänsyn till vad kurslitteraturen tar upp 

som viktig kunskap. 

1.1.4. Bakgrund till val av uppsatsämne 

I och med att vi under hösten 2005 läst kursen medie- och kommunikationsvetenskap C 

öppnades våra ögon för begreppen diskurs, norm och stereotypisering. Vi blev då intresserade 
                                                 
10 Lpo 1994, s. 12 
11 Edfeldt 1992, s. 62 
12 Ibid, s. 66-70 
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av att undersöka huruvida traditionella könsroller speglas eller ifrågasätts i skollitteratur. 

Angående dessa könsroller skriver genusprofessorn Yvonne Hirdman:  

”Kvinnors lägre genusvärde har varit och är det kollektivt förträngda.”13  

Med det menar hon att de traditionella könsrollerna uppehålls inte bara av männen, utan också 

av kvinnorna, något som låter likt Althussers tanke om att de ideologiskt förtryckta 

upprätthåller sitt eget förtryck. Historisk sett har mannen varit norm och kvinnan den 

avvikande, den som ”inte är man”.14 Detta förhållande hålls statiskt genom kulturell 

överlagring (traditioner och tankeramar), social integration (institutioner som exempelvis 

skolan) samt socialisering (inskolning i genussystemet) (se kapitel 2.4. – Genus, kön och 

genussystemet.)15 Vi vill i vår analys se om dessa reproduktionsprocesser förekommer. 

1.2. Syfte, problemformulering och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om en traditionell syn på man och kvinna befästs och 

cementeras via skolböckerna i årskurs åtta, eller om det finns utrymme för eleverna till 

alternativa synsätt på genus. Denna frågeställning är väsentlig för att se om eleverna 

socialiseras in i genussystem som går emot jämställdhetsarbetet. Vi är intresserade av vad 

som nomineras och exnomineras i texterna - vad är tyst närvarande i sin frånvaro, vad har 

blivit kulturellt vedertagna sanningar? 

 

Våra huvudfrågeställningar är: 

• Får åttans högstadieelever i den svenska skolan via sin skollitteratur tillgång till 

alternativa betydelsesystem (se kap 2.3.2. – Diskurs) när det gäller genus? Ger skolan 

redskap och möjligheter för eleverna att förhålla sig fritt till samhällets diskurser i 

fråga om genus? 

• Sker det någon nominering och exnominering (se kap 3.3.1.3. – Nominering och 

exnominering) av genus i böckerna trots att det inte är författarnas intentioner? Uttalas 

något explicit och implicit gällande maktförhållanden och egenskaper för de olika 

könen?  

• Vilka sanningsregimer gynnas vad gäller upprätthållandet av hegemoni (se kap 2.1.3. 

– Ideologi i arbete; neo-marxistisk synvinkel) inom genussystem? Framkommer det 

några vedertagna sanningar i läroböckerna? 

                                                 
13 Hirdman 1997, s. 413 
14 Ibid, s. 404 
15 Ibid, s. 407 
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För att precisera och konkretisera vår problemformulering ytterligare, och för att kunna 

besvara våra huvudfrågeställningar, så är det nedanstående frågor vi genom vår analys vill ha 

svar på: 

• Påverkar skolböckerna elevernas indelning i genussystem eller får eleverna möjlighet att 

vara öppna i sin inställning till genus utan att påtvingas en traditionell uppfattning av hur 

män och kvinnor ska sorteras? 

• Uppmuntrar böckerna till personliga ställningstaganden när det gäller genus och sexuell 

läggning? Får alla elever möjligheter till identifikation, oberoende av deras sexuella 

identitet? 

• Förmedlas diskurserna på ett nytt och komplext sätt jämfört med de diskurser som ett 

patriarkalt samhälle har för vana att framställa gällande genus, som gör att en förändring 

av stereotypa könsmönster kan ske? 

• Uppfyller skollitteraturen jämställdhetssynen som Lpo94 fastslagit, eller är skolböckerna 

med och reproducerar en patriarkal ideologi som går emot riksdagens beslut? 

• Vilka röster hörs och vilka förblir tysta i läroböckerna vad gäller till exempel hur könen 

får sig tillskrivet positiva/negativa egenskaper, makt/inte makt och aktivitet/passivitet? 

1.3. Urval, avgränsning och material  

För att kunna svara på ovanstående frågor kommer vi att använda oss av en kritisk 

diskursanalys. Undersökningsmaterialet kommer att bestå av avsnitt ur fyra böcker i olika 

skolämnen. Böckerna och deras avsnitt utses utifrån relevans, där vi väljer vad vi anser vara 

representativa kapitel med hänsyn till ett genusperspektiv. Eftersom vår undersökning är 

kvalitativ måste inte urvalet av texter vara slumpmässigt.16 

 

Vi ska koncentrera oss på texten och dess inneboende diskurs utan att gå in på 

receptionsforskning. Vi tycker att årskurs åttas böcker är intressanta på grund av att det är i 

den årskursen som sexualundervisningen sker, och eleverna börjar komma i puberteten med 

en större medvetenhet om manligt och kvinnligt.  

 

Främst ska vi använda oss av textanalys. Vid relevans kommer vi även att titta på vilka bilder 

som är placerade i texten och genom bildanalys se om dessa bilder förstärker eller försvagar 

                                                 
16 Svenning 2003, s. 110 
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textens betydelse och om bild och text cementerar eller löser upp traditionella könsroller. 

Böcker har valts med hänsyn till den tidsaspekten en c-uppsats medger och utifrån 

tillgänglighet, och därför får årskurs åtta på Älvåkraskolan i Älvsbyn representera vårt 

undersökningsmaterial. 

 

Böckerna som kommer att analyseras har vi valt för att få spridning över flera olika 

ämnesområden inom årskurs åtta. Biologiboken får representera ett naturvetenskapligt ämne 

och läroboken i engelska hör till humaniora. Teknikboken och hemkunskapsboken är valda 

för att de tillhör så att säga traditionellt manliga respektive kvinnliga ämnesområden. Vi 

kommer att analysera avsnitt ur följande böcker: 

Biologi – Gleerups NO Biologi, kapitel ”Fortplantning och sexualitet”. 

Engelska – Wings Base book, kapitel “2 – Two”. 

Teknik – Puls Teknik, kapitel ”Hon och han spela roll”. 

Hemkunskap – Hem- och konsumentkunskap, kapitel ”Mat och hälsa”, avsnitt ”Mat och 

hälsa.” 
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2. Tidigare forskning kring genusframställning i skolböcker 

2.1. Läroböckernas betydelse 

I skolverkets projekt Jämställdhet i läromedel ställer sig textförfattaren Moira von Wright 

frågan om läromedel spelar någon roll i undervisningen. Svaret hon ger på frågan är 

flertydigt. Läraren planerar sin undervisning utifrån böckerna. Men läraren gör även 

avvikningar och kompletteringar utanför böckerna. Läroboken är dock en centralt styrande 

faktor eftersom elevernas kunskap kontrolleras och betygsätts utifrån de böcker som används. 

Föreställningen om att läroböcker skulle vara objektiva tycker von Wright borde förkastas. 

Läroböckerna i skolan ger perspektiv på världen och vissa “röster” blir mer framträdanden 

och andra förblir tysta.17 

 

Vidare beskriver von Wright läroböckernas direktiv för vad som är kunskap, vad som är 

viktigt och vad som är norm för kunskap. Texter kan presentera fenomen och företeelser samt 

hur saker och ting förhåller sig. Den presenterande texten vill ge konkreta exempel, förtydliga 

och underlätta inlärningen. Eller så kan texten problematisera och inbjuda till reflektion och 

bidra till förändrandet av fasta mönster och uppluckrade roller. Författarna till 

läromedelsböckerna tillhör olika diskurser och för vidare olika synsätt i och med det sätt de 

skriver. Vilken diskurs som texten springer ur gör att följemeningar uppkommer, detta oavsett 

om texten presenterar eller problematiserar. Det betydelsefulla i beskrivandet av 

följemeningar är att vissa saker blir sagda och vissa inte blir det. Ideologin som ligger till 

grund för att det sagda blir sagt resulterar samtidigt i att det som inte sägs förblir osagt. 

 

von Wright lämnar inte åt sidan det faktum att texter skapas i diskurser och traditioner. Hon 

anser att en jämlik text är intresserad av läsaren, att en text ska vara öppen för elevers olika 

livsvärldar och erfarenheter genom att erbjuda olika perspektiv. Och vidare att en text ska 

vara inkluderande av den som läser, inte exkluderande för att kunna anses öppna upp för 

alternativa tolkningar.18 

                                                 
17 von Wright 1998, s. 3f 
18 Ibid, s. 27f 
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2.2. Grammatikböckers framställning av män respektive kvinnor 

Antti Ylikiiskilä har genom en kvantitativ undersökning av grammatikböcker i svensk 

undervisning satt procentsats på kvinnlig respektive manlig representation i böckerna. 

Ylikiiskilä ville delvis undersöka om de båda könen ges samma möjligheter till identifikation, 

igenkännande och erkännande, men även om det presenteras förebilder för alla elever att 

inspireras och sporras av. Frågeställningen var även hur de olika könen blir beskrivna i fråga 

om yrke, relationer och egenskaper. Undersökningen täcker grammatikböcker mellan åren 

1912 och 2003, med tonvikt på de sista 35 åren. I granskningen har Ylikiiskilä funnit att en 

övervägande del av ordbeskrivningarna använder mannen som objektsförklaring. Exempelvis 

kan böckerna framställa de grammatiska förklaringarna enligt nedan:  

”Genom att domaren var rättvis, vann han spelarnas förtroende [- - -]  

Sten fick en skrivbok. I den skrev han bokstäver”19 

Dessutom är flickor/kvinnors domäner fortfarande hemmet vad gäller yrket (vård och omsorg) 

och släktskapsord/familjeord (mamma, syster, fru). Vidare finns en övervägande beskrivning 

vad gäller det yttre i beskrivningen av flickor/kvinnor. Ylikiiskilä ser dock en förändring i de 

sista fem av de undersökta åren, där det har gått mot ett mer jämlikt beskrivande av kvinnor 

respektive män. Även om fördelningen av beskrivningar och de faktiska framställningarna 

fortfarande ser olika ut.20 

2.3. Konstruktion av genus i svenska läseböcker 

Uppsatsen Mor ror. Far är rar. undersöker texter från svenskaböcker i grundskolan för att se 

om dessa reproducerar de traditionella könsrollerna. Enligt uppsatsskrivaren Anna Jonsson 

klarar inte läroböckerna på 2000-talet av att uppfylla de mål som läroplanen (Lpo94) 

fastställt. Undersökningen visar på att det förekommer olika konstruktioner av genus, men 

inte i tillräckligt hög grad för att kunna sägas motverka den traditionella synen på genus. 

Jonsson har undersökt böcker från 1950-talet, 1970-talet och 2000-talet och gör i sin slutsats 

bedömningen att i 2000-talets böcker förekommer det en tillbakagång till 50-talets 

traditionella värden i konstruktionen av genus. Den klassiska dikotomin21 mellan manligt och 

kvinnligt är till stor del det som konstrueras i text och bild i de undersökta böckerna. Detta 

tillsammans med att familjer i text och bild framställs på ett heteronormativt sätt gör att 

konstruktionen av traditionella genusuppfattningar och reproduceringen av den 

                                                 
19 Jönsson och Kraft 1973, s. 50ff 
20 Ylikiiskilä 2004, s. 400-407 
21 Isärhållandets princip. 
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heterosexuella normen fortgår. Detta kan ifrågasättas eftersom sexuell tillhörighet kan anses 

som något som skapar identitet och genus. I uppsatsen kommer också fram att pojkar allt som 

oftast är huvudrollsinnehavare och ofta får en aktiv roll i texterna. Flickorna får komma in i 

texterna när någon behöver tröstas eller tas om hand. Vid jämförelsen vad Lpo94 framhåller 

som mål för skolan och vad som faktiskt framkommer i böckerna anser Jonsson att det finns 

ett officiellt perspektiv på genus och ett inofficiellt perspektiv hur det praktiskt fungerar i 

vardagen.22 

2.4. Förekomst av mannen eller det könsneutrala i skolböcker 

En undersökning av Ann Steenberg gjord 1997 visar på hur skolböckerna väljer att framställa 

personer på bilder och i text. Om beskrivningen i böckerna inte favoriserar killarna så närmar 

sig beskrivningarna ofta det könsneutrala istället för det kvinnliga: 

”Sett ur ett genusperspektiv är läromedel antingen producerade för pojkar eller för 

elever som tycks vara könsneutrala. Särskilt i de yngre elevernas läromedel förekommer 

fantasifigurer som ofta är könsneutrala eller könsstereotyper. Man låter sig nöja om 

antalet bilder eller namn på personer är jämnt könsfördelat.”23 

Alltså menar Steenberg att kvinnor inte syns i läromedel som enbart kvinnor, utan antingen 

androgyna eller i relation till en man, eller i en traditionellt ”kvinnlig” syssla. 

2.5. Äldre forskningsresultat gällande genus i skollitteratur 

Carin Beckius genomdrev 1987 via Statens institut för läromedelsinformation en 

granskningsrapport om könsroller i grundskolans läroböcker i engelska, tyska och franska. Vi 

anser ändå att utredningen, trots sin ålder, kan ha ett visst värde vid vidare analyser av dagens 

läromedel. Undersökningen gällde framställningen av kön i böcker om främmande språk 

(engelska, tyska och franska). Då konstaterade Beckius att de läroböcker som användes ofta 

levde i en värld där mor var rar och far rodde. Huvudanledningen till detta ansåg hon berodde 

på att Sverige hade kommit längre än andra länder vad gäller jämställdhet, i och med att 

böckerna för språk producerades i respektive land fick de svenska eleverna en gammaldags 

bild av könsrollerna via böckerna. Men Beckius tillägger även att det är svenska 

läromedelsförfattare som väljer vilka miljöer som ska skildras i böckerna och är därmed också 

med och driver de traditionella könsrollsmönster.24 

 
                                                 
22 Jonsson 2005 s. 31ff 
23 Steenberg 1997, s. 64 
24 Beckius 1987, s. 1 
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Även om den norska rapporten Kjønnsroller i lærebøker skrevs 1984 finns det intressanta 

bitar att ta i beaktning för oss i vår slutdiskussion. I rapporten talas det om dolt budskap vilket 

syftar på det faktum att det finns kvinnodiskriminerande drag i de böcker som rapporten har 

undersökt. Diskriminerande för att flickor/kvinnor omtalas och avbildas i lägre grad än 

pojkar/män, detta ger sämre möjligheter för flickorna att få positiva figurer att identifiera sig 

med. Dessutom noterar rapportskrivarna att de flesta, författare, tecknare, redaktörer och 

andra, som är delaktiga i böckernas tillblivande är män. Vidare beskrivs det dolda budskapet 

som en stark påverkan på eleverna i deras uppfattning om könsrollsstereotypisering; eftersom 

böckerna ger intrycket att beskriva verkligheten, detta till skillnad mot till exempel, i vårt fall, 

Lpo94 som kan uppfattas mer moraliserande. 

 

Benckert och Staberg har i sin undersökning från 1988 visat på att läroböckerna i NO-ämnen 

inte tar hänsyn till flickors behov och vardagsföreställningar. De anser att förebilderna i 

samhället och i skolan visar på att naturvetenskap och teknik tillhör den manliga världen. Och 

eftersom de anser att läroböckerna spelar stor roll i undervisningen, kanske speciellt inom de 

naturvetenskapliga ämnena, påverkas eleverna av hur böckerna framställer könen. Benckert 

och Staberg anser vidare att läromedlen kan betyda mer för flickorna som är socialiserade till 

att vara duktiga, än för pojkarna som inte blivit tillskrivna den stereotypen. De pekar på det 

faktum att manliga intressen sätts före de kvinnliga och att en manlig föreställningsvärld blir 

gestaltad i skolböckerna.25 I de böcker som de har studerat i undersökningen visas/beskrivs 

män allt från dubbelt så mycket till tre gånger så många gånger. I vissa av NO-böckerna får de 

uppfattningen att kvinnan nästan inte existerar och om hon finns representerad begränsas 

hennes områden till skola, omsorg och fritid. Även historiska beskrivningar i dessa böcker 

berättar nästan uteslutande om män. Undersökningen svarar tveklöst ja på sin övergripande 

fråga; Riktar sig NO-ämnen mer till pojkar än till flickor?26 

                                                 
25 Benckert & Staberg 1988, s. 5 
26 Ibid, s. 30f 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Enligt social-konstruktivismen kan vi endast förstå verkligheten genom språket, och det sätt vi 

skapar betydelse genom att använda språk och tecken.27 Det är detta vi har som utgångspunkt 

i vårt arbete. Detta innebär att vi bland annat kommer att använda oss av Stuart Halls tankar 

om konstruktivismen, (se kap 3.3.1.1 Representation och konstruktivism) i vår undersökning 

av förekomsten av traditionella könsmönster i skolböcker och de diskursiva och sociala 

effekter detta kan få. Vi vill även gå igenom grundtanken på ideologi inom marxismen som en 

bakgrund till de neo-marxistiska teoretikerna Louis Althusser och Antonio Gramsci, vilkas 

syn på ideologi tas upp nedan. Vidare går vi också igenom strukturalismen med dess grunder i 

semiotik samt poststrukturalismen för fördjupade semiotiska studier och diskursanalys. Det 

sistnämnda redovisas i avsnittet Metodologiska överväganden.  

3.1. Marxism – kort översikt av ideologibegreppet 

Karl Marx och Friedrich Engels såg samhället som klassuppdelat och vilande på en 

kapitalistisk bas där överklassen hade kontroll över produktionsmedlen och på det viset även 

kontroll över arbetarklassen. För att förklara varför stora delar av den underordnade klassen 

godtog sin samhällsposition använde Marx termen falskt medvetande. Detta medvetande 

präglades in i arbetarklassen via överklassens ideologi. Arbetarklassen hölls alltså 

passiviserad genom att överklassens ideologi präglade den till att vara nöjd med det den 

hade.28 

3.1.1. Ideologibegreppet enligt Althusser 

Enligt Marx tjänade alltså ideologi till att befästa den bestående ordningen, ”den härskande 

klassens ideologi”. Neo-marxisten Louis Althusser hade istället en strukturalistisk syn på 

marxismen vilken han överförde på ideologibegreppet, då han såg på ideologi som en kraft 

inom samhället,29 vilken var grunden för ett medvetande överhuvudtaget istället för ett falskt 

medvetande. 

Althusser har utarbetat tre punkter av vad ideologi innebär.  

 1. Ideologi är en representation av de skenbara relationerna mellan människor och de 

verkliga villkoren för deras existens. Med detta menas att det som människor representerar för 

                                                 
27 Ljuslinder 2002, s. 11 
28 Fiske2004, s. 228f 
29 Strinati 2004, s. 131 
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sig själva ideologiskt inte är deras riktiga värld som sådan, utan deras relation till den verkliga 

världen.  

 2. Ideologi är en materiell kraft i samhället. Ideologi är alltså inte enbart en illusorisk 

uppsättning idéer. Ideologi praktiseras och reproduceras av institutioner eller grupper, som 

skolsystemet och dess ritualer/praktiker.  

 3. Ideologi förändrar individer i bestämda situationer till subjekt. Ideologi förkroppsligar 

människors imaginära relation till världen och ser till att detta skenbara förhållande 

upprätthålls och därigenom formar dem från individer till subjekt. Uttryckt med andra termer 

kan detta kallas för socialisering. I till exempel skolsystemet går människor från att vara 

individer till att vara elever för att sedan placeras som arbetare och medlemmar av sociala 

klasser i samhället, under samhällets regler och normer. I en patriarkal ideologi blir individer 

uppdelade i grupperna män, som har makt, och kvinnor som inte har makt, och dessa är 

bundna att följa samhällets normer för respektive grupp.30 

 

Ideologi är enligt Althusser inte direkt beroende av en ekonomisk grund, utan är kontinuerliga 

tillämpningar och strukturer som samtliga klasser deltar i. Dessa strukturer kan vara 

vardagliga ritualer som utförs utan att människor tänker på de egentliga bakomliggande 

orsakerna till ritualerna. Detta i kontrast till Marx tanke på att ideologi kom från överklassen 

med dess ekonomiska medel och att arbetarklassen indoktrinerades i den. Enligt Althussers 

teori arbetar ideologi mycket mer effektivt än i Marx syn, eftersom den finns i alla 

samhällsklassers sätt att tänka, och därigenom upprätthåller de förtryckta sitt eget förtryck 

utan att vara medvetna om det.31 I ett kapitalistiskt samhälle är det enligt Althusser olika 

statsapparater som verkar för denna inkorporering och reproduktion av samhällets ideologi. 

Exempel på dessa institutioner är familj, religion, och det som är vikigt för vår forskning, 

skola och utbildning. 32  

3.1.2. Ideologibegreppet enligt Gramsci  

Neo-marxisten Antonio Gramsci utvecklade hegemonibegreppet, vilket innebär att ideologi 

ses som en kamp. I praktiken betyder detta att det alltid pågår en maktkamp, där den 

dominerande ideologin försöker vinna och behålla folkets samtycke av ett system som i 

realiteten håller kvar dem i en underordnad ställning. Detta görs genom att eliten/de styrande 

tar upp eller ger efter för vissa av de underordnades åsikter för att göra de till sina egna och på 
                                                 
30 Strinati 2004, s. 135ff 
31 Fiske 2004, s. 230 
32 Strinati 2004, s. 134 
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så sätt vinna en hegemonisk seger. Detta blir en hegemonisk förhandling, där det på ytan kan 

verka som om eliten har anpassat sig efter en oppositionell åsikt, men i själva verket har de 

endast fångat upp den och gjort den till sin. Gramsci införde också termen sunt förnuft. Detta 

innebär att den ideologiska funktionen kan döljas som ett sunt förnuft, en allmänt godkänd 

kunskap där de eventuella bakomliggande motiven inte längre syns.33  

3.1.3. Ideologibegreppet som analytiskt verktyg 

Vad har vi då för nytta av dessa ideologiteorier i vår uppsats? Enligt Althusser reproduceras 

medvetet eller omedvetet den rådande ideologin via samhälleliga institutioner som skolan. I 

vårt fall har det varit viktigt att se hur rådande ideologiers könsroller speglas i elevernas 

skollitteratur, om de alls gör det. Är skolan med och reproducerar en ideologi vars 

jämställdhetssyn går emot Skollagen och Lpo94? Vi vill även se vilka diskurser eleverna får 

till sig via litteraturen, om traditionella könsroller är så allmänt vedertagna att de som 

producerar skolböcker inte är medvetna om vad de vidarebefordrar, och på så sätt cementerar 

genussystem. Vidare kommer vi att använda oss av begreppet sunt förnuft, dock i betydelse av 

kulturellt vedertagen sanning. 

3.2. Semiotikens grunder 

Enligt Fiske (2004) ser: 

”Semiotiken […] kommunikation som skapandet av betydelse i meddelandet – antingen av 

kodaren eller avkodaren.”34 

Semiotiken menar att det enda sätt människor kan förstå världen är genom samhällets 

kulturella och språkliga strukturer.35 Enligt denna teori kan verkligheten aldrig tas för given; 

den blir konkretiserad/lättare att förstå (för dem som delar den kulturella kontexten) genom 

varje kulturs meningsskapande strukturer. Dessa strukturer är produkter av historiskt skiftande 

koder, konventioner och tecken.36 Några av de främsta teoretikerna inom strukturalismen och 

semiotiken är Ferdinand de Saussure, Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes och Michel 

Foucault (se kap 3.3.2. – Diskursbegreppet och diskursanalys). Dessa kommer vi att behandla 

nedan. 

 

                                                 
33 Fiske 2004, s. 232 
34 Ibid, s. 69 
35 Ibid, s. 155 
36 Strinati 2004, s. 97f 
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För att förstå hur språk och tecken producerar mening är det alltså viktigt att förstå 

semiotiken. Och för att förstå den kommer vi nedan att göra en kort genomgång av 

strukturalismen, vilken semiotiken bygger på.  

3.2.1. Kort översikt av strukturalistiska utgångspunkter 

Enligt strukturalismen är verkligheten strukturerad vilket innebär att ingenting kan analyseras 

isolerat, då allt är i relation till och bestäms av större regelbundenheter och mönster. För att 

förstå ett enskilt element, till exempel en människas identitetsskapande, måste man först reda 

ut hur de bestämmande strukturerna ser ut, och på vilket sätt de bestämmer elementet. Detta 

kan röra sig om att se till människans familj och dess påverkan, skolan och vad han/hon tar till 

sig där etcetera. Sedan måste man ta i beräkning att också familjen och skolan bestäms och 

påverkas i sin tur av andra yttre faktorer. 37 

Människor är till vardags omedvetna om dessa strukturer och vilken påverkan de har.38 I de 

skolböcker som ungdomarna hämtar kunskap från och påverkas av ligger alltså yttre 

strukturer som de infogas i och accepterar som verklighet – ”sanning”. Till exempel blir det 

som står i böckerna gällande genus en grund för elevernas syn på detsamma.  

 

Vi anser att det är väsentligt för oss att gå igenom ovanstående delar av strukturalismen för att 

skapa en förståelsegrund för semiotiken. Då allt i samhället är, enligt strukturalismen, 

strukturerat och beroende av varandra så kan man analysera text för att se dess 

bakomliggande strukturer – den ideologi och diskurs som texterna är skrivna ur, även om 

författare och redaktörer inte är medvetna om dem. Vardagliga praktiker och ritualer är 

beroende av dessa strukturer, även om människorna som utövar dem ofta förblir omedvetna 

om det.  

3.2.2. Saussures teorier om meningsskapande genom språk 

Professorn och språkforskaren Ferdinand de Saussures skilde på le signe, det betecknande och 

le significant, det betecknade. Den första termen är det verkliga språkliga tecknet så som vi 

ser/lyssnar till det; en bokstav på ett papper eller ett talat ord. Den andra, det betecknade, är 

vad som bildas i vårt sinne av bokstaven eller ordet – hur vi tolkar och skapar betydelse av 

det. I slutändan blir detta även en term på hur vi skapar betydelse av och förstår världen.39  

 
                                                 
37 Nationalencyklopedin, sökord Strukturalism. Verifierad 2006-03-15 
38 Strinati 2004, s. 85 
39 Fiske 2004, s. 66f 
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Saussure framhävde skillnaden mellan språket som ett socialt fungerande system, la langue 

och som en faktisk tal- eller textmanifestation, la parole. La langue innebär att språket har en 

struktur, ett nätverk, som ger de individuella tecknen/orden betydelse. Denna struktur är 

oföränderlig. La parole bygger på la langues strukturer för att bilda ett konkret språkbruk hos 

var människa.40 Saussure, i linje med strukturalismen, var inriktad på den vetenskapliga delen 

av lingvistiken – att undersöka språket i sig självt. Men många av hans efterföljare har valt att 

se på meningsskapandet i en vidare bemärkelse. Saussure koncentrerade sig på språket under 

en viss period, utan att se till förändring över tid, något som senare togs upp inom 

poststrukturalismen - mening är inte statisk utan föränderlig.41 

3.2.3. Barthes – inte bara språk skapar mening 

Saussures efterföljare Roland Barthes såg inte bara meningsskapande i text/tecken utan även i 

andra företeelser som till exempel inom sport.42 Han införde även två nya termer inom 

semiotiken: Denotation - exempelvis det faktiska fotografiet av en man. Detta räknas som 

kommunikation av första graden. Samt konnotation - hur mannen är fotograferad, mörker – 

ljus, men också vilka värden som bildas hos betraktaren. Detta är kommunikation av andra 

graden. Dessa är ofta förekommande när man pratar om hur den ideologiska 

beteckningsprocessen fungerar. De konnoterade värdena och myterna är i stort gemensamma 

för medlemmarna inom en kultur. Det sätt på vilka dessa värden fastställs och upprätthålls är 

genom att ständigt användas i kommunikation. Varje gång ett tecken används förstärker det 

sin betydelse i kulturen och hos användaren. När vi använder tecken upprätthåller vi vår 

ideologi, samtidigt som vi formas av ideologin och genom hur vi reagerar på de ideologiska 

tecknen.43  

 

Barthes tog även upp termen myt som ett exempel av kommunikation av andra graden. Till 

exempel kan en bild denotera en kvinna som skriker. Konnotationen, beroende på 

mottagarens referensramar, kan bli ”en hysterisk/rädd kvinna”. I en vidare bemärkelse kan 

detta leda till en konnoterad myt där kvinnligheten är hysterisk och rädd och därigenom 

behöver en mans beskydd.44  

                                                 
40 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.16f 
41 Hall 2002, s. 34 
42 Ibid, s. 38 
43 Fiske 2004, s. 225f 
44 Hall 2002, s. 39 
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3.2.4. Lévi-Strauss – meningsskapande i kulturella processer 

Claude Lévi-Strauss, antropolog och strukturalist, utvecklade Saussures språkliga 

strukturalism och applicerade tanken på samtliga kulturella processer. På samma sätt som 

språket är uppbyggt efter grammatikens struktur så är människans skapande av betydelse 

också beroende av en ”grammatisk” struktur. Alla kulturer strukturerar världen för att förstå 

den, även om den betydelse de får ut kan skifta från kultur till kultur så sker 

betydelseskapandet på samma sätt. Att strukturera vekligheten i binära motsatsförhållanden i 

världen; man – kvinna, vi – dem, är ett sätt att konkretisera och förstå, ofta svårgreppbara, 

förhållanden i världen. Dessa binära strukturer ligger till grund för alla mänskliga 

föreställningar, mytiska eller vetenskapliga. Den mänskliga hjärnan bygger upp verkligheten 

efter dessa motsatsförhållanden och därför är det inte ett kulturspecifikt fenomen, utan gäller 

alla människor.45 

 

För Lévi-Strauss var begreppet myt ett exempel på hur dessa binära motsatser är nödvändiga i 

ett samhälle. Myten konkretiserar svårbegripliga problem och hjälper på så sätt människorna 

inom kulturen som myten figurerar i, att förstå världen. Genom att analysera en myt 

blottlägger man de strukturer som samhället är byggt av. Man kan se de problem som 

förekommer och det sätt myterna angriper dessa problem visar hur de sprider betydelse i 

samhället.46 

3.3. Poststrukturalismens grunder  

Viktigt för vårt arbete är det faktum att Saussures strukturalistiska språkteorier 

vidareutvecklades inom poststrukturalismen till att gälla mer än just språk och tecken. Detta 

innebär att även vardagens praktiker47 kan analyseras i strukturerade former i relation vill 

varandra, och att de ger varandra betydelse genom dessa strukturerade relationer. Analyseras 

strukturerna får man en djupare inblick i vad som styr människors liv och åsikter. 

Poststrukturalismen ser på språket under en längre tidsram än Saussure, vilket gör att man i 

motsats till den strukturalistiska föregångarens, kan se att språket inte alls har en oupplöslig 

och oföränderlig struktur, utan utvecklas över tid.48 

                                                 
45 Fiske 2004, s. 156ff 
46 Ibid, s. 163fff 
47 Till exempel skolan och ritualer 
48 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.17 
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3.3.1. Ideologi i arbete – poststrukturalistiskt synsätt 

Även om ideologibegreppet i första hand associeras till marxism och neo-marxism så handlar 

ändå många teorier inom poststrukturalismen i slutändan om just hur ideologi arbetar och 

skapar sanningar och överenskommelser. Nedan presenteras de teorier som vi baserar stora 

delar av vårt resonemang på. 

 
3.3.1.1. Representation och konstruktivism 

Enligt Stewart Hall är representation är den process genom vilken personer inom en kulturell 

kontext använder språket49 för att skapa mening.50 Genom att representera verkligheten 

genom språket kan människan förstå världen och många icke påtagliga känslor/företeelser. 

För att en individ ska kunna kommunicera sina mentala begrepp till en annan människa så 

måste han eller hon omsätta de mentala föreställningarna i språk – man måste representera 

dem. Men för att denna representation ska fungera måste det finnas representationssystem. Ett 

av dessa är det system som alla organiserar, grupperar och klassificerar begrepp efter. För att 

till fullo förstå ordet ”kvinna” måste det finnas något att sätta det i relation till. ”Man” eller 

”syster” ger de ramar som behövs för att ordet och dess representation ska få betydelse. Alla 

har olika mentala kartor över verkligheten men dessa kan ändå förmedlas och någorlunda 

passas in i varandra då man i samma kulturella kontext har vissa gemensamma värdegrunder, 

lingvistiska system/teckensystem och tolkningsramar. Om någon vill förmedla ordet ”man” så 

kommer andra människor inom samma kultur att förstå vad ordet representerar, även om den 

mentala bilden det skapar kan vara högst individuell beroende på vilka referensramar och 

bilder varje person har av en ”man”.51 

 

Hall baserar sig på en teori som kallas Constructionist – konstruktivism. Detta innebär att 

mening skapas, konstrueras, genom språket. Ting eller varelser kan inte ha en fixerad mening 

genom språket utan individen skapar betydelse och mening genom att använda våra 

representationssystem – våra tecken och begrepp.52 Läsaren är alltså lika viktig som 

författaren vid produktionen av mening. Hall är själv anhängare av denna konstruktivistiska, 

eller socialkonstruktivistiska teori.53 Den kan i sin tur delas in i två grenar: En semiotisk gren 

som till stor del är influerad av Saussure och koncentrerar sig på hur språk producerar 
                                                 
49 Språk i denna mening är ej bara det muntliga eller skriftliga utan gäller alla teckensystem, som kroppsspråk, 

bilder och musik. 
50 Hall 2002, s. 61 
51 Ibid, s. 15-20 
52 Ibid, s. 24f 
53 Ibid, s. 33 
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mening. Den andra grenen är diskursiv och associeras med Foucault (se kap 3.3.2. – 

Diskursbegreppet och diskursanalys). Här fokuserar man på vilka effekter och konsekvenser 

som blir följden av representation, som till exempel skapandet av diskurser eller stereotyper.54  

 

Hall pratar också om ikon och index. Ikon är det visuella tecknet och direkt avbildande; det 

har en stor likhet med objektet det representerar. Detta kan till exempel vara ett fotografi av 

en kvinna. Index är det språkliga tecknet, exempelvis det skrivna och talade ordet. 

Bokstäverna K V I N N A har ingen likhet med en fysisk kvinna, men ändå representerar de 

den kvinnliga delen av befolkningen. Att just dessa sex bokstäver betyder ”person av 

kvinnosläkte” är en lingvistisk och kulturell överenskommelse. Vilka mentala begrepp varje 

individ får av ordet beror på kulturell kontext och den referensram som personen befinner sig 

inom.55 Den traditionella betydelsen av ”kvinna” är till exempel ”det täckta könet”, ”maka”, 

”person som biologiskt kan föda barn”. För en del representerar ordet till exempel feminism, 

för andra någon som ska kuvas och/eller behöver skydd och för ytterligare andra mamma eller 

fru. 

 

3.3.1.2. Stereotypisering  

Genom stereotypisering reduceras människor utifrån kön, hudfärg, klass etcetera till några få 

enkla karaktärsdrag. Dessa blir representativa som om de vore fastställda av naturen, och går 

därför inte att förändra. Hall menar att det finns fyra varianter av stereotypisering, varav de tre 

första är relevanta för vår analys: 

1. Konstruerande av ”de andra” och uteslutning 

2. Stereotypisering och makt 

3. Fantasins roll 

 

1. Den första aspekten innebär att olikheterna blir en fixeringspunkt och stereotypiseringen 

fungerar därför som delare. Vad är normalt respektive onormalt? Det som tillhör den senare 

kategorin exkluderas från det som är normalt och en ”vi och de” -känsla uppstår. Gränserna 

mellan olikheterna fastställs och stänger ute allt som inte tillhör normen.  

2. Den andra aspekten medför att inom en representationsregim (den kulturella 

överenskommelsen att representera något) finns de som har makten att avgöra vad som är 

norm. Till exempel vilka kulturella yttringar som anses ”fina” och vilka som är populär- eller 

                                                 
54 Hall 2002, s. 6-15 
55 Ibid, s. 20ff 
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”ful” kultur. De som innehar representationsmakten har också makten att skapa stereotyper, 

medvetet eller omedvetet. Denna makt och stereotyperna cirkulerar och reproduceras både av 

de som innehar makten och de som är maktlösa. Detta resonemang påminner om Althussers 

tanke på att de förtryckta upprätthåller sitt eget förtryck. Resonemanget påminner även om 

Gramscis teori om hegemoni. 

3. Genom den tredje aspekten kan denna cirkulerande makt exemplifieras. Här kommer även 

ambivalensen i stereotypisering fram. Stereotypens struktur är ofta binär; vi – de, kvinnor – 

män, svarta – vita. Även inom dessa grupper finns en binär uppbyggnad. Exempelvis 

homosexuella män, som kan bli stereotypiserade som enbart sin sexualitet men samtidigt kan 

vara överdrivet kvinnliga. Detta kan man tänka sig görs på grund av vissa heterosexuella 

mäns rädsla för homosexuell sexualitet och för det okända. Som reaktion på denna stereotyp 

agerar vissa överdrivet sexuellt och förstärker på så sätt stereotypen som den heterosexuella 

mannen fruktade från början. Fantasins makt inom stereotypiseringen är stor; indelning sker 

inte bara på verkliga fakta, utan lika mycket på inbillade egenskaper – fantasi. 

 

Enligt Hall går det att förändra stereotyper. Mening glider, skiftar och kan efter tid bli till en 

helt ny mening. Den är aldrig statiskt fixerad. Denna process kallas trans-coding, om-

kodning.56 Ett exempel på detta är den svenska flaggan som i vissa grupper gått från en 

symbol/ett tecken för Sverige till en symbol i nynazisters händer som konnoterar Sveriges 

suveränitet och förakt för det främmande.  

 

Stewart Halls teori om representation och stereotypisering är i högsta grad väsentlig för vår 

analys. Vår utgångspunkt är hos Hall när han talar om den konstruktivistiska teorin, att språk 

skapar mening/betydelse av verkligheten. Språket är ofta uppbyggt av binära strukturer, 

”man” betyder inget om inte ”kvinna” finns att jämföra mot. Av dessa två ord bildas sedan 

mentala bilder hos varje individ beroende på referenser. Även om vi inte kommer att ägna oss 

åt receptionsforskning så är vi själva bundna av språket som meningsskapare och får olika 

mentala kartor av texter beroende på vår förförståelse. När det gäller stereotyper så är de, 

liksom språket, kulturella överenskommelser. Man och kvinna har sina klara stereotyper, och 

dessa cirkulerar inte bara hos dem som tror på/skapar stereotyperna utan också hos dem som 

blivit stereotypiserade.  

 

                                                 
56 Hall 2002, s. 257-270 



 26

3.3.1.3. Nominering och exnominering 

Två begrepp för att förklara hur ideologi kan verka genom språk är nominering och 

exnominering. Begreppet exnominering kan förklaras som något som är “tyst närvarande i sin 

frånvaro” – det konstruerade som blir normalt och allmänt vedertaget, och därför inte väcker 

uppmärksamhet. Med det menas att det i en text nomineras problem som inte sätts i kontakt 

med det som skapar problemen, exnominering. Ett exempel på detta är medias beskrivning av 

brott mot homosexuella, där beskrivningen endast behandlar enskilda individers handlingar 

inte om den underliggande strukturen av förakt mot homosexuella som finns i samhället. Ett 

annat exempel är om elever i skolan läser om svält i ett afrikanskt land och problemet 

beskrivs som orsakat av torka, oroligheter i landet och annat, så lämnas exnomineringen i-

länders ekonomiska intressen och historiska ansvar utanför. Detta ger en legitimering av 

system som inte egentligen står för huvudorsaken till ett problem.  

Det intressanta inom nominering- och exnominering är inte vad som sägs i en text, snarare 

vad som inte sägs.57 Enligt Barthes kan exnominering vara sådant som är så allmänt 

vedertaget att det inte behöver nämnas utan ses som sanning av människor inom samma 

samhälleliga kontext, vilket i högsta grad kan benämnas som ideologi i arbete.58 

3.3.2. Diskursbegreppet och diskursanalys 

Skapandet/produktionen av betydelser och mening ligger inom samhälleliga diskurser. Hur vi 

talar är påverkat av den/de diskurser vi tar del av. Det sätt vi talar om världen är inte neutralt 

och opartiskt, de diskurser vi tar del av speglar vilka vi är i våra sociala relationer och ger oss 

vår identitet. Diskurs är ett för ögonblicket bestämt sätt att tala om och förstå världen eller ett 

utsnitt av den.59 

Diskursdefinitionerna inom teorierna kring begreppet är skilda. Dock innehåller de olika 

teorierna ofta idéer om strukturering av språket i varierade mönster, till exempel inom en 

modediskurs eller i traditioner. I språkstrukturerna görs omedvetna överenskommelser om 

tillämpning och förståelse för begreppen inom diskursen och för de gemensamma kulturella 

och historiskt präglade erfarenheterna. I till exempel ett samtal mellan två personer 

förekommer tysta, vedertagna accepteranden om det som det talas om i samtalet. I den sociala 

processen skapas och upprätthålls uppfattningen av världen, vad som är sant och vad som är 

                                                 
57 Storey 2001, s. 2 
58 Fiske 2004, s. 221 
59 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 7 
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falskt.60 Om en person har tillgång till andra diskurser än den dominanta inom något område 

får den personen i teorin en större möjlighet till alternativa tolkningsmöjligheter.61 

 

Enligt Winter Jørgensen och Phillips var Michel Foucault den som på allvar började göra 

diskursanalyser. Han ansåg att kunskap inte bara avspeglar verkligheten. Det Foucault ville 

göra var att kartlägga strukturen i de olika kunskapsregimerna, alltså dels göra en beskrivning 

av vad som kan sägas och vad som inte kan sägas och dels beskriva reglerna för vad som 

anses som sant och falskt inom diskurserna. Det är inte bara en kunskapsregim som gäller, 

olika diskurser existerar parallellt. Ibland är dessa understödjande och ibland i konflikt med 

varandra. Även om vi har en oändlig tillgång till möjliga uttalanden så talar vi ändå inom en 

viss genre62 på ett visst sätt.  

Intressant inom Foucaults forskning är utvecklingen av en teori kring begreppet 

makt/kunskap; makt är inte något som är förbehållet vissa individer, staten eller grupper med 

bestämda intressen. Makt har sin spridning i många olika sociala praktiker (exempelvis språk) 

och makt existerar inte om det inte finns kunskap som legitimerar den. Enligt Foucault ska 

makt inte endast ses som förtryckande utan även som producerande. Makten han talar om 

producerar kunskap, skapar diskurser och andra subjekt inom våra sociala praktiker. Foucault 

menar att det aldrig går att hitta sanningen, eftersom det inte går att kliva ur diskurserna (mer 

om detta i kap. 4.2. – Forskarens roll vid kvalitativ undersökningsmetod). Sanning är en 

konstruktion. Han talade i stället om sanningseffekter som uppkommer inom alla diskurser. 

Dessa sanningseffekter är något som fått betydelsen sant och som framstår som opartiskt och 

blir till sanningsregimer.63 

3.4. Genus, kön och genussystemet 

Genusprofessorn Yvonne Hirdman beskriver ordet kön som det biologiska hos kvinnan 

respektive mannen, och ordet genus som det begrepp som används för att skilja biologin från 

det kulturellt skapade hos de båda könen.64 Redan i definitionen genus finns ett 

systematiserande drag av vad som är manligt och kvinnligt och Hirdman vill betona och 

problematisera detta genom att tillföra begreppet genussystem inom genusforskningen. 

Begreppet anser hon passar bra att använda som förklaring av vad mannen och kvinnan 

                                                 
60 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 12 
61 Berglund & Ljuslinder 1999, s. 54 
62 Genre är i detta fall uttryckssätt som är förbundet med en domän, till exempel skolan, media eller subkulturer. 
63 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 19f 
64 Hirdman 1988, s. 3 
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förväntas vara, istället för de tidigare begreppen könsroller och socialt kön. Detta eftersom 

hon menar att i ordet könsroll finns en tro att det är en roll som varje person tar på sig och kan 

byta om de vill. Enligt Hirdman växer vi upp i ett genussystem som redan har definierat vad 

som är kvinnligt respektive manligt. Mannen är norm, kvinnan det andra könet.65 I den 

västerländska civilisationen har olika egenskaper skapats till de olika könen och ingår i 

begreppet genus; till exempel att mannen är stark, kvinnan är svag, mannen är klok, kvinnan 

är dum, mannen är själ, kvinnan är kropp och så vidare. Ett barn föds in i dessa föreställningar 

som är socialt skapade och inte biologiskt betingade.66     

 

I vår analys kommer vi att se på genus som de socialt skapade rollerna när det gäller män och 

kvinnor, och då både heterosexuella och homosexuella från båda könen. Den homosexuella 

mannen eller kvinnan är lika stereotypiserad som den heterosexuella. Detta inkluderar vi 

också under genusbegreppet. Vi kommer även att använda oss av orden könsroller och roller 

som ord för att beskriva kvinnan och mannens delar inom genussystemet. Det gör vi för att 

orden anses som vedertagna för att skildra samhälleligt konstruerade egenskaper hos könen. 

 

                                                 
65 Hirdman 1988, s. 6f 
66 Ibid s.12f 
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4. Metodologiska överväganden 
Som framgår ovan baserar vi vårt arbete på socialkonstruktivism med en strukturalistisk 

grund. Utifrån det har vi valt den metod, kritisk diskursanalys, vi kommer att använda oss av. 

Genom en kritisk diskursanalys kan man, till skillnad från en vanlig textanalys, se på (i vårt 

fall) texterna ur ett vidare perspektiv. Inte bara innehållsmässigt, utan också på vilka sätt 

innehållet kommer att representera verkligheten och vad det medför – i slutändan hur sociala 

företeelser (som genus) konstrueras och reproduceras genom språk. Med andra ord: den 

grundtanke som socialkonstruktivismen stå för, och som kommer att synas i vårt arbete. 

Något som vi däremot inte kommer att ta upp i undersökningen är receptionsforskningen; 

elevernas tankar och handlingar kring skolböckerna kommer inte att utredas. Detta anser vi 

viktigt att poängtera, på grund av den omfattning av receptionsforskning som bedrivits inom 

detta område, könsroller i skolan. Analysmetoden vi valt gör att vi kan lägga fokus på de 

semiotiska likheterna och de likheter i hur genus representeras som eventuellt finns i texterna 

och som i ett vidare sammanhang ger kulturell praktik inom genusperspektivet. 

 

Nedan följer de metoder vi kommer att använda oss av för att få svar på våra frågor (se kap. 

5.1. – Analysfrågor) 

4.1. Kvalitativ analys 

Vi har valt ett kvalitativt angreppssätt på materialet eftersom vi ska göra en diskursanalys som 

inriktar sig på innehållet och dess diskursiva mening. Den kvalitativa analysen strävar efter att 

exemplifiera verkligheten och dra vidare slutsatser till exempelvis samhälleliga företeelser. 

Från ett litet material kan man tränga djupt in i en problematik.67 Vid en kvantitativ analys 

måste undersökningsmaterialet vara så stort att forskaren kan dra generaliserande slutsatser 

utifrån den statistik som framkommer. I denna bemärkelse blir en kvantitativ studie mer 

precis än en kvalitativ, då den har hårddata (siffror, tabeller) att basera sig på.68 Det är dock 

lättare att nå validitet69 i en kvalitativ undersökning eftersom man då har närmare till den 

empiriska, verkliga världen. Statistik kan komma långt från vad människor egentligen menar 

och tycker då den måste kategorisera. I en kvalitativ analys får forskaren 

förstahandsinformation från konkreta och verkliga situationer, utan att den filtreras genom 

                                                 
67 Svenning 2003, s. 159 
68 Ibid, s. 72ff 
69 Kopplingen mellan teori och empiri 
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diagram och statistik.70 Där kvantitativ analys – hårddata - ger svar på ”hur många” så ger den 

kvalitativa analysen – mjukdata - svar på ”varför”.71 

 

Conny Svenning tar upp tre stadier av kodning vid en kvalitativ analys. Vid det första stadiet, 

som kallas öppen kodning, gör forskaren en genomläsning av materialet och söker efter 

ansatser och mönster. Forskarens sinne förväntas vara öppet (se vidare kap 4.2. – Forskarens 

roll vid kvalitativ undersökningsmetod) under denna genomläsning och inte låst vid fördomar 

eller förutfattade meningar. Det andra stadiet kallas axiell kodning. Här går man djupare in i 

materialet med hjälp av de mönster, begrepp och koder man samlat vid den första kodningen. 

Frågor ställs till materialet. Det sista stadiet är den selektiva kodningen. Då letas aktivt fram 

representativt material som stöder eller illustrerar teman, exempelvis genus, som framkommit 

vid de tidigare kodningsprocesserna.72 

 

Vi har valt att visa på fem sammanfattande punkter av den kvalitativa metoden som är 

applicerbara på vår analys.  

• Den baserar sig på närvaro eller frånvaro av ett visst innehåll – i vårt fall närvaron 

eller frånvaron av traditionella könsmönster. 

• Den görs ofta på små mängder material, och därför går det inte att göra statistiska 

beräkningar. Vi kommer att analysera valda delar av fyra böcker. 

• Den innehåller ofta hänvisningar till sändarens/kommunikatorns intentioner och till 

effekterna på mottagaren. Vi kommer att se till sändarens val av material i böckerna 

(Lpo94, böckernas författare) när det gäller att förmedla jämställdhet och genus och 

vad det kan leda till. 

• Den är mindre intresserad av innehållet i sig, utan ser det snarare som en spegel av ett 

djupare fenomen. Vi kommer att se till hur innehållet förmedlar genus och vad det 

betyder i ett större sammanhang.73 

4.1.1. Diskursiv metod och analys 

Diskursanalysen har en grund i socialkonstruktivismen, vilket är teori kring att skapelse, 

förändring och spridning av verkligheten inom kultur och samhälle är socialt konstruerad.74 

                                                 
70 Svenning 2003, s. 63 
71 Ibid, s. 86-94 
72 Ibid, s. 160f 
73 Ibid, s. 74f 
74 Ljuslinder 2002, s. 11 
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Detta ingår också i ett strukturalistiskt synsätt, där språkfilosofier menar att tillträdet till 

verkligheten alltid kommer genom sociala praktiker, som till exempel språket. En 

problemdiskussion kring diskurs är frågan om diskurserna konstituerar den sociala världen 

eller om diskurserna konstitueras genom den sociala världen. Kring detta råder det olika 

uppfattningar. Althusser ansåg till exempel att diskurser är konstituerade av samhället, alltså 

att diskurser är en spegling av andra sociala mekanismer. Och inom Faircloughs kritiska 

diskursanalys (se kap 4.1.1.1. – Kritisk diskursanalys) finns ett dialektiskt förhållningssätt 

kring diskursbegreppet, alltså att diskurs är en form av social praktik som både konstituerar 

den sociala världen och ömsesidigt konstitueras av andra sociala praktiker.75 Diskursanalysen 

kan hjälpa till att visa på ideologisk dominans och även på uppblandning av alternativa 

synsätt. Motståndet mot dominanta diskurser förekommer i och med att diskurser inte är 

skarpt avgränsade mot varandra utan går in och överlappar varandra. I och med språket blir 

ideologi så att säga materialiserat och den sociala ordningen reproduceras, eftersom det i 

diskursiva praktiker (social praktik som formar världen76) görs underliggande antaganden och 

ord får lexikaliska77 betydelser.78 

 

4.1.1.1. Kritisk diskursanalys 

Norman Fairclough har utvecklat den kritiska diskursanalysen, vilken har som uppgift att lyfta 

till ytan och åskådliggöra de diskursiva praktikernas sociala skapande och med det ett 

resonemang om att de inte är naturgivna. Som vi skrivit tidigare så ser den kritiska 

diskursanalysen på diskurser som konstituerande och konstituerad i den sociala världen.  

En viktig faktor inom kritisk diskursanalys är att diskursiva praktiker bidrar till 

reproducerandet av ojämlika förhållanden mellan till exempel män och kvinnor, etniska 

grupper etcetera. Detta kallas ideologiska effekter.  

 

För Fairclough är textanalys (mikrohändelse) inte ett tillräckligt redskap vid diskursanalys, 

det krävs även en social analys. För att kunna göra en analys, anser Fairclough, behövs en 

vidare syn där analysen även tar hänsyn till samhälleliga och kulturella processer och 

strukturer (makrostrukturer). Det är viktigt att komma ihåg att kritisk diskursanalys inte anses 

                                                 
75 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 26 
76 Ibid, s. 25  
77 När beskrivningen av ordet blir implicit i någon annan betydelse som till exempel negativa terrorist och 

positiva frihetskämpe (i beskrivningen av muslimer som utkämpar Jihad)  
78 Berglund & Ljuslinder 1999, s. 54 
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vara neutral och ofta används som ett kritiskt angreppssätt som är engagerat i social 

förändring.79 

 

4.1.1.2. Faircloughs tredimensionella modell  

Fairclough har utvecklat en modell som vi kommer att använda oss av i vår diskursanalys. 

Två begrepp som används av Fairclough i praktiserandet av den tredimensionella modellen är 

den kommunikativa händelsen och diskursordningen.  

Det första begreppet beskriver ett fall av språkbruk som till exempel en bok, en intervju eller 

en lektion. Nya artikuleringar av diskurser inom diskursordningar eller mellan 

diskursordningar gör att gränserna skiftar. Görs detta på ett kreativt, nytt och komplext sätt 

kan det ge upphov till förändring av den sociala ordningen. Om diskurser blandas 

konventionellt upprätthålls den dominerande diskursordningen och vidare den härskande 

sociala ordningen.80  

Det andra begreppet, diskursordning, beskriver summan av de diskurser och genres som 

används inom en social praktik, till exempel ett högstadium, en förening eller en familj.81 

Vid diskursanalys av en kommunikativ händelse kan Faircloughs tredimensionella modell 

användas. Modellen innehåller tre nivåer som är förbundna och påverkade av varandra; som 

till exempel hur kön beskrivs i diskursiva praktiker ger ett utslag i den sociala praktiken och 

vise versa. 

1. Analys av text: Hur är den lingvistiska uppbyggnaden av texten. Vid textanalys kan 

begreppen transivitet och modalitet användas. Transivitet är ett analytiskt verktyg för att se 

hur skeenden och processer framställs i texten, till exempel vem framställs som aktiv 

respektive passiv. Här är det intressant vilka ideologiska konsekvenser som framställningen 

kan ge.  

Modalitet inriktar sig på grad av instämmande i texten, till exempel “det är rätt“, “jag tycker 

att det är rätt“, “kanske är det rätt“. Olika sätt att uttrycka sig påverkar konstruktionen av 

sociala relationer, kunskaps- och betydelsesystem. Media till exempel använder sig ofta av 

kategoriska modaliteter, att det som skrivs är fakta. En annan del av begreppet modalitet är 

tillåtelse, i till exempel meningen ”Läraren invände inte mot Stinas vilja att gå hem tidigare” 

visar på en persons överordnande mot en annan, och detta kan ge betydelse för 

                                                 
79 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 66-72 
80 Ibid, s. 77 
81 Ibid, s. 73 
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konstruktionen av sociala relationer.82 Inom textnivån ryms analys av text på makro- och 

mikronivå: 

• Makronivå innebär analys av textens tematiska och schematiska uppbyggnad. Den 

tematiska analysen beskriver hierarkin i texten; vad är värderat och prioriterat som 

viktigast och skrivs först. Den tematiska ska alltså kartlägga ämnen/händelser som finns i 

texten. Den schematiska analysen beskriver vad som förmedlas i texten, vem som får 

uttala sig och hur personerna framställs och kommenteras i texten. Den schematiska 

analysen ska alltså användas för att se på hur informationen i texten konstrueras. 

• Mikronivå innebär analys på vad som är underförstått i texten, vilka nomineringar och 

exnomineringar görs och vad måste mottagaren själv fylla i. Här görs en analys om det 

finns överflödig och onödig information som kan tolkas utifrån ideologi och social 

praktik.83 

2. Analys av diskursiv praktik: Vi kommer att se till vilken diskurs som texterna tillhör och 

vilka diskurser och genres som artikuleras tillsammans i texterna (interdiskursivitet). 

3. Analys av social praktik: Vilka konsekvenser, reproducering eller omstrukturering, som 

den diskursiva användningen har i den bredare sociala tillvaron.84 

 

4.1.2. Semiotisk metod - bildanalys 

Vi kommer även att se till bilder, för sig och i kombination med text i läromedlen. För att 

kunna göra detta måste vi ha bildanalysverktyg. En bildanalys kan göra det möjligt att se 

samhällskoder och därigenom tydliggöra kulturella samband och överenskommelser som ofta 

är omedvetna.85 

 

                                                 
82 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 87f 
83 Larsson (red.) 2000, s. 204-209 
84 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 75 
85 Bergström 2003, s. 154 

Figur 1. Faircloughs 
tredimensionella modell. 
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Vi kommer att rikta in oss mot en semiotisk bildanalys. I den sätts bildens kommunikativa 

aspekter i centrum. Saussure studerade språksystem semiotiskt genom att studera de tecken de 

är uppbyggda av och Barthes drev senare igenom samma tanke i bildsemiotiken, där man kan 

analysera en bild genom de deltecken som bildar helheten. Det betecknande (det som har 

fysisk, synlig form) och det betecknade (innehållet) bildar tillsammans tecknet. 86 För att 

kunna göra en bildsemiotisk analys ses bilden som en bärare av tecken som betraktaren sedan 

tolkar utifrån sina referenser.87  

 

Stegen för en semiotisk bildanalys är: 

• Manifest nivå. Det åskådaren ser och kan vara överens om existerar i bilden. Denotativt. 

Exempelvis en bild av en kvinna och en man som står nära varandra och talar på en öde 

gata under en mulen himmel. 

– Deltecken. Vilka isolerbara tecken finns det i bilden? Exempelvis kvinnan. 

– Perspektiv. Vilket perspektiv har används? 

– Typ. Svart/vitt eller färg? Redigerad? Teknik? 

 
När man gjort detta första steg har man en beskrivning av hur bilden ser ut. Men för att göra 

en komplett analys räcker inte detta, utan man måste se till tecknens latenta nivå. 

• Latent nivå. De tankar och associationer som bildas vid studiet av bilden.88 Konnotativt. 

Vad innebär mötet mellan denna man och kvinna? Varför står de där? Hur tolkas bilden?89 

– Huvudtecken. Vad är det centrala i bilden? 

– Vad konnoterar bilden?  

 
Vi kommer främst att titta på bilderna i kombination med texten, men även se hur män 

respektive kvinnor representeras i bilderna, fristående från text. Text i förening med bild 

förändrar bildens betydelse för betraktaren.90 Om det under bilden som är beskriven ovan står 

”Kärleksmöte i höststad” bildas en helt annan tolkning än om texten hade lytt 

”Gärningsmannen träffade kvinnan på en öde gata”. Vi är intresserade att se vilka bilder som 

förekommer till texterna i läromedel och på vilka sätt dessa bilder förstärker eller försvagar 

textens mening.  

                                                 
86 Snickare 2003, s. 11f 
87 Larsson (red) 2000, s. 114 
88 Ibid, s. 143 
89 Bergström 2003, s. 150 
90 Larsson (red) 2000, s. 147f  
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4.2. Forskarens roll vid kvalitativ undersökningsmetod 

Verkligheten kan inte reduceras till det vi vet om den, eftersom verkligheten är föränderlig, 

Detta kan appliceras på analys av text och bild. Vi kan inte förutsätta att all realitet går att 

fånga av den som analyserar. Ingen analys beskriver allt som finns att säga – det finns alltså 

ingen komplett analys av texter och bilder. Vid analys sker även ett urval av vilka frågor som 

ställs, därför att intentionen hos den som analyserar är av ett visst slag, till exempel att 

undersöka sociala-, politiska- eller moraliska konsekvenser och effekter.91 

 

Ett problem vid text- och bildanalys är att forskaren också är en del av samhället och dess 

diskurser. De tolkningar som görs kan vara subjektiva och innehålla inlärda normer och 

värderingar. 

En annan aspekt på forskarens roll är om forskaren kan begära rättighet till textens och 

bildens mening, att tolkningen sätter sig över mottagarens tolkning eftersom den är teoretiskt 

förankrad. Ett förslag till vad som kan göras för att delvis undkomma problemen är att 

redovisa text- och bildoriginalen så att andra kan ta del av dessa. Och att även redovisa vilka 

teoretiska förankringar som påkallats vid analys och vilken förförståelse som forskaren har till 

dessa för att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om hur resultatet uppnåtts. Enligt 

Berglund/Ljuslinder borde det ”vara möjligt för forskaren att kunna uttrycka textens 

överindividuella egenskaper om mottagaren och forskaren ingår i samma kulturella 

gemenskap”.92 

 

Foucault har beskrivit analysens svårighet vid att det aldrig går att hitta sanningen. Ingen kan 

kliva ur diskurserna helt och hållet. Vi konstruerar sanningen hela tiden. Foucault anser att en 

undersökning av hur sanningseffekterna skapas inom diskurserna är av intresse. Analysen ska 

ske inom de diskursiva processerna där skapandet av vad som är sant och falskt fastställs.93  

 

Den kritiska diskusanalysen anses inte vara neutral utan är ett verktyg som används som 

angreppssätt mot makten. Verktyget ställer sig på de svaga och förtrycktas sida och ska i 

frigörelsens anda skapa social förändring.94 Detta bör finnas i åtanke hos forskaren så att det 

inte byggs upp en analys på betydelser som inte finns i texten och bilden. 

                                                 
91 Fairclough, 2003, s. 14 
92 Berglund/Ljuslinder 1999, s. 56f 
93 Winther Jørgensen & Phillips  2000, s. 21 
94 Ibid, s. 70 
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Forskaren måste också vara medveten om konsekvenser som denna/denne kan ge på 

diskursiva produktionen i samhället genom att forskningsresultaten också är en del av 

diskursernas påverkansfaktorer.95 Och som Winther Jørgensen och Phillips beskriver 

forskarens roll i bidragandet av ett kritiskt perspektiv; ”Alla människor har rätten att ingripa i 

den samhälleliga debatten för främjande av sina egna övertygelser för ett bättre samhälle.”96 

 

                                                 
95 Winther Jørgensen & Phillips  2000, s. 29 
96 Ibid, s. 154 
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5. Analys 

5.1. Analysfrågor 

Vi har sammanställt ett antal frågor för att kunna närma oss vårt material på ett strukturerat 

och organiserat sätt. Dessa frågor är än mer konkreta än de vi ställt i introduktionskapitlet och 

ska leda till de svar vi behöver för att resonera kring frågorna vi ställt tidigare. 

5.1.1. Analysfrågor – Text 

Det här är vad vi vill ta reda på gällande genus. För att göra det kommer vi att basera vår 

diskursanalys på Faircloughs tredimensionella modell. 

 

• Vad handlar texten om?  

– Fastställer språket traditionell uppfattning om genus eller ges en möjlighet att skapa en 

egen syn på genus? 

• Framkommer binära stereotypförhållanden i texten? 

• Får båda könen tillfälle till identifikation från böckerna utifrån vilka kön som presenteras? 

• Är texterna i böckerna exkluderande eller inkluderande av läsaren, alltså slutna för eller 

öppna för alternativa tolkningar? 

 

Makronivå: 

• Vilka tematiska- och schematiska strukturer syns i texten? 

– Vad finns i rubrik och ingress? Vilken hierarki finns i texten?  

– Hur konstrueras verkligenheten diskursivt? 

– Vad finns det för historisk bakgrund som kopplar ihop det beskrivna med det 

förgångna? 

• Hur representeras män respektive kvinnor i texten? Vilka egenskaper och benämningar 

(yrken, utseende och relationer) knyts till könen? Skildras män/kvinnor aktivt eller 

passivt? (Transivitet.)  

• Framkommer någon modalitet gällande genus i texten? 

Mikronivå: 

• Framkommer några uttalat kulturella vedertagna sanningar i texten? Vilka 

sanningsregimer gynnas? 

• Vad nomineras och vad exnomineras gällande till exempel maktförhållanden? 
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5.1.2. Analysfrågor – Bild 

Detta är vad vi vill ha reda på gällande bilderna. För att göra detta kommer vi att använda oss 

av en semiotisk bildanalys. 

Frågor på manifest nivå: 

• Vad visas på bilden? 

– Hur är bilden gjord? Fotografi, teckning etcetera.  

– Vilka poser har männen respektive kvinnorna? 

– Skildras männen och kvinnorna som aktiva eller passiva? 

– I vilka roller skildras männen respektive kvinnorna? Jobb, hemma eller annat? 

– Vilket bildutsnitt används på män respektive kvinnor? 

Frågor på latent nivå: 

• Vad konnoterar bilden? 

– Är män eller kvinnor stereotypiserade? 

– Hur kan bilden tolkas? 

– Vilka associationer kan den ge? 

• Är bilderna överrensstämmande och öppna för nya tankebanor hos elever gällande genus? 

5.1.3. Frågor diskursiv praktik 

• Vad finns det för interdiskursivitet i texten? 

5.1.4. Frågor social praktik 

• Om det framkommer binära stereotyper i texten, vad innebär det? 

• Om identifikationsmöjligheter saknas, vad innebär det? 

• Om text och bild inte ger möjlighet till att göra alternativa diskursiva tolkningar, vad 

innebär det? 

• Vad innebär text- och bilddisposition för representationen av man och kvinna? 

• Om historiebilden inte ifrågasätts, vad leder det till för uppfattning om genus? 

• Vad innebär skolböckernas representation av kvinnor respektive män? 

• Om sanningsregimer gynnas, vad innebär det? 

• Om exnominering sker, vad innebär det? 



 39

5.2. Analys av Puls Teknik - Kapitel ”Hon och han spela roll” 

Syftet med kapitlet, som vi tolkar det, är att visa på män och kvinnors lika kompetens när det 

gäller teknik. Vi ser det som teknikbokens kapitel för att spegla jämställdhetsfrågor inom 

ämnet, och det är därför vi valt att analysera just detta kapitel. Vidare borde syftet med 

kapitlet vara att försöka problematisera män och kvinnors roller inom området. Vi bifogar 

kapitlet i bilaga 9.1. 

5.2.1. Textanalys 

Huvudrubriken ”Hon och han spela roll” kan i sig tolkas på ett neutralt sätt, men om denna 

sätts in i textens övriga sammanhang förstärker den uppdelningen mellan man och kvinna i 

fasta homogena grupper. Underrubriken ”spela roll” är fyndigt formulerad för att syfta på dels 

att inom teknik spelar inte kön någon roll och dels att kön är en roll som spelas. 

Bredvid denna rubrik finns ett fotografi föreställande en kvinna och en man. Han sitter och 

tittar stint in i kameran medan kvinnan står bakom honom med en hand på hans axel. Även 

hennes blick är stirrande och rakt in i kameran. Fotot är svart-vitt och att döma av deras 

klädsel kommer det från början av 1900-talet. I kapitlet talas det om en gammal syn på teknik 

som mannens område medan bilden skildrar just detta gamla samhälle. Däremot står kvinnan 

bakom den sittande mannen och håller sin hand på hans axel, vilket kan konnoteras till ett 

försök av författaren att påpeka kvinnor ändå hade/har en viss makt i samhället. Ingressen 

under denna bild lyder: 

”I de flesta samhällen […] gör män och kvinnor inte riktigt samma saker. Många tror att 

just tekniska sysslor mest utförs av män. Men hur är det egentligen med den saken? 

Teknik handlar ju om att använda föremål för att åstadkomma något, och det gör väl 

kvinnor också?”97 

Denna text, i kombination med bilden påpekar att män och kvinnor inte gör samma saker, 

men visar inte heller på någon egentlig vilja från författarens sida att ändra på det. Det enda 

som antyds, i meningen om att kvinnor också använder föremål för att åstadkomma något, är 

att kvinnosysslor också ska kunna benämnas som teknik. Alltså inte att kvinnor och män ska 

integreras i varandras teknikanvändning för att skapa ett mer jämlikt samhälle. 

 

Nästa underrubrik ”Kvinnlig och manlig teknik” spelar återigen på det binära förhållandet 

mellan kvinna och man. Till stor del försöker stycket beskriva ett jämlikt förhållande i 
                                                 
97 Sjöberg 1998, s. 42 
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användningen av teknik men uppdelningen av kvinnliga och manliga områden poängteras 

konstant. Rollerna framställs som naturliga och ofrånkomliga och inget ifrågasättande görs av 

deras fördelning. Den sista meningen i stycket lyder: 

”Både män och kvinnor har ju rösträtt, och många poliska frågor har med teknik att 

göra.”98 

Det framstår som att det inte är självklart och naturligt att båda könen skulle ha rösträtt. Med 

tanke på hur länge sen kvinnor fick rösträtt borde det inte behöva nämnas att rösträtten gäller 

alla.  

 

Rubriken ”Gamla och nya roller” beskriver tillsammans med den övriga texten i kapitlet 

uppdelningen mellan män och kvinnor. Rubriken förutsätter att det alltid finns roller i 

samhället, och i förlängningen att samhället är uppdelat i homogena mans- och 

kvinnogrupper.  

”Det gamla sättet att fördela uppgifter mellan könen är en av våra tekniska traditioner. 

Det har funnits och finns flera sådana traditioner.”99  

Ordet tradition kan härledas till något som bör bevaras och inte ska förändras, en vedertagen 

”sanning”. Förklaringen till varför dessa uppdelningar skett historiskt och i nutid framkommer 

inte i texten. I försöket att beskriva förhållandet neutralt tappas ställningstagandet bort, och 

inga ansatser till att utjämna rollerna och främja jämställdheten förekommer.  

I samband med de tekniska traditionerna står det även:  

”Exempelvis utfördes vissa uppgifter på de gamla järnbruken oftare av invandrare än av 

svenskar.” 100   

Texten har tidigare talat om förhållandet män – kvinnor och nu tas istället invandrare upp som 

exempel. Intrycket kan bli att texten likställer en marginaliserad grupp, invandrare, med en 

annan, kvinnor. Två grupper som avviker från den västerländska normen i form av den vite 

mannen. Vidare går att läsa:  

”Det finns också kulturer där kvinnorna sköter allt jordbruk.” 101  

Här har texten lämnat exemplet med invandrare och tar upp kvinnan igen. Meningen får det 

att låta extraordinärt att kvinnorna ska sköta jordbruket, att det inte är en naturligt kvinnlig 

syssla. I ett försök att påpeka att det finns kvinnor på männens område så fästs 

                                                 
98 Sjöberg 1998, s. 42 
99 Ibid, s. 42 
100 Ibid, s. 42 
101 Ibid, s. 42 



 41

uppmärksamheten istället på just skillnaden, och hur märkligt det ter sig att kvinnor sköter 

jorden. 

 

I nästa stycke finns texten:  

”Könsrollerna är särskilt intressanta eftersom de berör oss alla under hela livet. I Sverige 

har synen på kvinnors och mäns roller förändrats mycket under 1900-talet. Men mycket 

är ändå som förr.” 102 

Texten framställer könsrollerna som intressanta, ett tämligen positivt laddat ord, något som är 

fascinerande. Tolkningen blir att könsroller betraktas som statiska och att de kommer att 

fortsätta vara oföränderliga genom hela våra liv. Boken presenterar inte alternativa synsätt för 

att skapa en annan framtid och lösa upp rollerna. Vidare står: 

”Många hävdar att männen söker behålla makten i samhället genom att hålla kvinnorna 

borta från tekniska yrken. Å andra sidan finns det de som säger att kvinnorna har vägrat 

släppa ifrån sig vissa av sina traditionella göromål.”103 

Ordvalen hävdar och söker om männen i stycket är inte lika fasta och bestämda som de som 

används om kvinnorna; säger och vägrar. De ord som knyts till männen ger ett mer logiskt 

och lugnt intryck än de som sammankopplas med kvinnan, vilka ger ett irrationellt och 

primitivt intryck. Att männen har makten faller naturligt i texten och ifrågasätts inte. De vill 

behålla makt medan kvinnor vill behålla traditionella sysslor. Här insinueras att kvinnor inte 

har något intresse av samhällelig makt och att de är för envisa för att låta männen komma in 

på deras område. Här ger boken en bild av att kvinnorna själva upprätthåller sitt eget förtryck. 

 

Förekomsten av kvinnliga uppfinnare är så gott som obefintlig genom hela boken. I en 

faktaruta längst ner nämns dock en. Så här står det: 

”Okänd uppfinnare 

De flesta kända uppfinnare har varit män. Kvinnors uppfinningar, åtminstone förr, skedde 

på område där man inte så lätt blev berömd.  

En av Margaret Knights (1838-1914) uppfinningar använder vi praktiskt taget varje dag. 

Hur långt behöver du läsa innan du kan gissa vilken uppfinning det är? 

En cellulosaprodukt. Finns i affärer. Bär ofta reklam. Ibland gratis, ibland kostar den 

någon krona. Underlättar hemtransporten. Numera använder man ofta en liknande sak 

som är gjord av plast.”104 

                                                 
102 Sjöberg 1998, s. 42 
103 Ibid, s. 42 
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Rubriken lyder ”okänd uppfinnare”. Detta till skillnad från andra faktarutor i boken där män 

presenteras (se exempel i bilaga 9.1.). Männen har fått sitt namn som rubrik och alltid en bild 

på sig själva med. Dessutom är texten i deras fall betydligt längre.  

Att de flesta kända uppfinnare har varit män innebär att några (fler än Knights) har varit 

kvinnor. Det finns över 30 nämnda personer i boken och bara en av dessa, Knights, är kvinna. 

I texten antyds vidare att kvinnors uppfinningar enbart skedde och sker på områden ”där man 

inte så lätt blev berömd” vilket kan förstås som stereotypa kvinnoområden, i Knights fall en 

plastpåse som används vid inköp. Att läsaren inbjuds till att gissa med hjälp av ledtrådar 

vilken produkt Knights uppfunnit förtar vikten av hennes uppfinning. Denna gissningslek blir 

banaliserande och förekommer överhuvudtaget inte när det gäller manliga uppfinnare. 

 

I kapitlet finns också en sida med uppgifter för eleverna. Vi vill belysa två av dessa uppgifter. 

Alla uppgifter finns i bilaga 9.1. 

Uppgift nummer sex lyder: 

”6. Tänker kvinnor annorlunda än män? 

Det är nog sant att det mest är män som fattar beslut i större tekniska frågor. Är det 

någon av frågorna nedan där du tror att kvinnor skulle bestämma på ett annat sätt än 

män? 

– Hur bostäder ska vara planerade 

– Vilka egenskaper personbilar ska ha 

– Hur vårt försvar ska vara ordnat 

– Kärnkraftens avveckling i Sverige 

– Vad man ska satsa pengar på inom sjukvården” 105  

Rubriken ställer kvinnor och män mot varandra som binära motsatser och homogena grupper. 

Det framstår som om mannen är normen och kvinnan den som eventuellt tänker annorlunda i 

jämförelse. När det gäller meningen om att männen nog är de som fattar beslut framkommer 

en relativt hög kategorisk modalitet. Här visas att män är de som styr, som har makt i 

samhället. I kombination med det första stycket i kapitlet där det står att ”många politiska 

frågor har med teknik att göra” kan detta tolkas som att männen är de som styr politiken. 

Detta eftersom de frågor som kvinnorna kan tänka annorlunda i underförstått är männens 

områden och byggstenar för vårt samhälle. 

 

                                                                                                                                                         
104 Sjöberg 1998, s. 42 
105 Ibid, s. 43 
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En annan uppgift lyder: 

”2. Vem gör vad? 

Här följer en lista på sysselsättningar. Lägg gärna till flera som ni tycker är intressanta 

ur mans- eller kvinnosynpunkt! [- - -] 

Sköta småbarn Snickra 

Laga mat  Måla möbler 

Diska  Idrotta 

Tvätta kläder Jaga 

Sy  Spela piano 

Köra bil  Spela fiol 

Tvätta bilen Spela kort  

Laga bilen Yrkesarbeta utanför hemmet. 

a Vilka av sysslorna utförs nästan bara av kvinnor och flickor? Vilka utförs nästan bara 

av män och pojkar? Vilka utförs i stor utsträckning av båda könen? [- - -]”106 

Återigen fastställs de stereotypa binära förhållandena mellan män och kvinnor. Då de flesta 

sysslor ovan kan delas upp i traditionella mans- och kvinnosysslor bidrar en sådan här uppgift 

enbart till att öka skillnader och sortera mänskligheten i homogena binära grupper. Även om 

den underliggande meningen med uppgiften förmodligen är att skapa diskussion kring 

rollerna är det ändå ett fastställande av vad vi, enligt den rådande genusdiskursen, förväntas 

göra inom våra respektive kön.  

5.2.2. Diskursiv praktik 

Till det yttre visar texten på en faktadiskurs som vill ta upp jämställdhetsproblematiken inom 

teknikområdet. Brödtexten har ett något historieberättande drag över sig. Resultatet blir dock 

att via fakta framställs huvudsakligen en diskurs där mannen är norm och kvinnan inte kan 

nämnas eller existera utan den. Vid närmare analys av texten blir uppfattningen att inom 

diskursordningen blandas två diskurser – en där mannen är norm och en där jämställdheten 

försöker bli norm. Den manlige författaren har en okunskap om jämställdhet, och därmed blir 

problematiken kvinnor respektive män inom teknikområdet något som redovisas på två sidor i 

boken utan närmare eftertanke. Dessutom lyckas inte boken ge nya infallsvinklar för eleverna 

via dessa två sidor, problematiken blir inte komplext beskriven för att kunna skapa förändrade 

sociala konstruktioner av genus. I kapitlet förekommer en hegemonisk förhandling – i ett 

stereotypt manligt ämne vill man ta upp kvinnor som likvärdiga, att de också kan teknik. 
                                                 
106 Sjöberg 1998, s. 43 
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Genom bokens sätt att belysa jämställdhet blir förhandlingen om makten i samhället en 

reproducering av maktförhållanden. Detta utifrån vad författaren väljer att skriva, eftersom 

bokens innehåll inte problematiserar genus i samhället och inte ger utrymme för kvinnorna i 

övriga delarna av boken. Jämställdhet särbehandlas i ett separat kapitel på två sidor och 

nämns sedan inte i övriga boken, vilket blir ett tydligt tecken på att kvinnor måste 

särbehandlas/kvoteras inom ämnet och inte är en naturlig del av det. Talande för hur boken 

ser på kvinnors roll inom teknikområdet är textraden ”Det finns också kulturer där kvinnorna 

sköter allt jordbruk.”. Troligen skulle inte en liknande formulering finnas för män, för de 

anses som självklara inom ämnet som boken tar upp. Detta bildar en syn där mannen är norm 

och kvinnan blir till i jämförelse med normen. 

Trots att kapitlet till det yttre är ett försök att jämställa teknikområdet så delas kvinnor och 

män upp. Läsaren inbjuds till att sortera sysslor som kvinnliga respektive manliga. Könsroller 

benämns som intressanta och som ständiga följeslagare, utan ifrågasättande över om och hur 

de bör förändras. Några av de exempel vi har tagit upp i textanalysen visar på den normativa 

diskurs som författarna använder sig av; männen är beslutsfattarna och kvinnorna är de som 

tänker annorlunda, som inte är självklart röstberättigade eller som blir marginaliserade till 

okänd uppfinnare. Att det överlag är många manliga och få kvinnliga 

vetenskapsmän/forskare/uppfinnare som blivit kända ges det ingen ordentlig förklaring till 

utan accepteras som vedertagen sanning. Här står enbart att kvinnors uppfinningar skedde på 

områden där det inte var så lätt att bli berömd. Vad detta egentligen innebär och tyder på tas 

aldrig upp. Att texten sedan bagatelliserar den enda kvinnliga uppfinnare som förekommer i 

boken talar om för läsaren att den manliga diskursen är, och kommer att vara, den gällande.  

5.2.3. Social praktik 

Teknik har traditionellt sett varit ett typiskt manligt ämne. Boken försöker framföra ett 

könsneutralt förhållningssätt, men bara i ett kapitel (på två sidor) i boken. Att jämställdhet 

måste särbehandlas istället för att integreras i hela boken visar på vilken diskurs, och i 

förlängningen ideologi, det är som egentligen råder – mannen är norm. Istället för att bryta 

mannens dominans inom teknikområdet blir den cementerad, och kvinnor fortsätter att 

behandlas i ”jämställdhetskapitel” istället för att integreras som en naturlig del av ämnet och i 

förlängningen samhället. Som exempelvis när boken väljer att bara redovisa en enda kvinnlig 

uppfinnare, och då just i det kapitel där jämställdhet tas upp, blir resultatet att problemet med 

underrepresentationen av kvinnor inte tas på allvar.  
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De diskussioner som förekommer i boken problematiserar inte genussystemet, uppgifterna 

som eleverna får är en beskrivning av hur det ser ut. Diskussionen ska utgå från det och forma 

nya komplexa bilder med hjälp av den bakgrund som ges i kapitlet. Kan hända blir det för 

svårt för en elev i årskurs åtta att utvidga sitt genustänkande utan hjälp av böckerna. Detta 

eftersom elever i den åldern inte har mycket förförståelse att bygga sina åsikter på. Texten 

klarar med andra ord inte av att problematisera genusfrågan tillräckligt för att kunna skapa 

nya infallsvinklar. 

Kvinnorna upprätthåller sina egna positioner genom att som kapitlet beskriver det, vägra 

släppa ifrån sig sina traditionella göromål. Männen exnomineras som de med makt eftersom 

de enligt ett av våra ovan beskrivna exempel är de som har tänkt ut de grundläggande baserna 

i vårt samhälle, till exempel hur sjukvården ska fungera eller hur våra bostäder ska planeras. 

Kvinnan blir nominerad som den andra, den som tänker annorlunda än normen – kapitlet 

skapar en tydlig ”vi- och domkänsla”. Eftersom kapitlet i överlag ger signaler om att teknik 

inte är kvinnornas område kan det leda till att eleverna inte får möjlighet att utveckla ett 

intresse för ämnet, och i förlängningen tar männen även i fortsättningen hand om det mesta 

som är teknikbaserat i samhället. 

Ser man till Althussers tanke om hur ideologi sprids via institutioner som skolan, så kan det 

konstateras att den forna och rådande patriarkala ideologin om kvinnors teknikanvändning 

enbart reproduceras genom Puls Teknik. Kvinnor ”ska” enligt traditionen tycka att teknik är 

svårt, även om det inte alls behöver överensstämma med sanningen. Männen får inte denna 

problematik bunden till sig på samma sätt som kvinnorna. Teknik är mannens område. 

Därigenom socialiseras eleverna in i samhällets ideologi, även om den allmänna 

uppfattningen är att jämställdhet råder eller bör råda.  Texten inbjuder inte till ett nytt 

tankesätt för eleverna. Inte heller till identifikation för de elever som inte känner att de är en 

del av den normativa genusdiskursen, vilket skapar ett ännu större utanförskap för dem. 

5.3. Analys av Hem- och konsumentkunskap - Kapitel ”Mat och 

hälsa”, avsnitt ”Mat och hälsa” 

Detta kapitel ska informera om vikten av att äta sunt och motionera. Man går till exempel 

igenom näringsämnen, tallriksmodellen och specialkost. På grund av att mycket i kapitlet 

inriktar sig på vitaminer och sund mat, det vill säga text utan relevans för oss ur 

genussynpunkt, har vi valt att analysera ett avsnitt i kapitlet. Den del vi valt att titta närmare 

på behandlar övervikt och ätstörningar. Avsnittet finns i bilaga 9.2. 
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5.3.1. Text- och bildanalys 

Det första som möter läsaren är överrubriken ”Mat och hälsa”. Direkt under denna rubrik 

finns den första underrubriken som lyder: ”Övervikt”. Här följer en redogörelse för andelen 

överviktiga barn i Sverige samt de följdsjukdomar som kan komma från övervikt. Texten är 

faktamässig. Däremot finns det en abstrakt tecknad bild i högermarginalen som föreställer en 

smal, naken kvinna framför en spegel. I spegeln syns en överviktig, naken kvinna. Denna bild 

hör till nästa rubrik, ”Ätstörningar”, men placeringen gör att den visuellt kan härledas till den 

första rubriken ”Övervikt”. Detta kan konnoteras till att kvinnor, eller flickor i elevernas fall, 

bör vara måna om sitt utseende och kontrollera sin vikt – det traditionella kvinnliga 

skönhetsidealet som vi återkommer till. Bildtexten lyder:  

”Den som drabbas av ätstörningar uppfattar sig själv som tjock även om hon i 

verkligheten är mager.”107 

Denna text binder bilden till kommande avsnitt: ”Ätstörningar”. Genom bildtexten i 

kombination med bilden framkommer tydligt att det är kvinnor som får ätstörningar. 

Bildtexten skriver hon och nämner inte att män också kan drabbas. Det förutsätts att det är en 

kvinnlig åkomma.  

 

I avsnittet ”Ätstörningar” behandlas anorexia nervisa och bulimia nervosa. Enligt texten 

drabbar anorexi  

”[…] cirka en procent av alla flickor i åldern 14-20 år. I sällsynta fall kan pojkar 

drabbas.”108 

Det framkommer ingen statistik på hur många procent pojkar som har anorexi. Inte heller 

nämns det mörkertal som kan finnas gällande pojkar/män och ätstörningar. Åter förutsätts 

kvinnan vara det kön som drabbas av ätstörningar. Följande text nämner inte heller pojkar, 

utan där ett kön framkommer är det utan undantag hon. Exempel: 

”Den drabbade fortsätter att känna sig tjock trots att hon lider av undervikt.”109 

 

I nästa stycke handlar det om bulimia nervosa. Det inleds med liknande ord som i stycket om 

anorexi. 

”Bulimi är en ätstörning som oftast drabbar flickor i 15-25 år, i sällsynta fall även 

pojkar.”110 

                                                 
107 Hedelin 2005, s. 38 
108 Ibid, s. 38 
109 Ibid, s. 38 



 47

Även här poängteras att det är flickor som drabbas av ätstörningar. Det utelämnas att det kan 

finnas ett mörkertal av pojkar som också är drabbade men inte vågar/vill söka hjälp då 

ätstörningar uppenbarligen betraktas som en kvinnlig åkomma. Om en pojke i puberteten med 

ätstörningar läser detta får han endast veta att det är sällsynt med ätstörningar hos pojkar, 

alltså något som är fel, och i förlängningen skamligt för en man. 

 

Sedan kommer ett stycke med rubriken ”Orsaker”. Här försöker författarna reda ut varför 

människor drabbas av ätstörningar. 

”Man vet inte riktigt vad sjukdomarna beror på, förmodligen finns det flera orsaker: 

• det slanka kvinnliga skönhetsidealet som vi har i västvärlden 

• svåra perioder eller händelser som puberteten, dödsfall eller familjekris.”111 

Den första punkten, att det är det slanka kvinnliga skönhetsidealet som ligger bakom, visar än 

en gång tydligt på att det bara är kvinnor som får anorexi eller bulimi. Uttrycket ”som vi har i 

västvärlden” kan tolkas som att det traditionella skönhetsidealet finns och inte kan förändras. 

Det har vi helt enkelt. Här inbjuds inte till diskussion om det går att ändra på idealet och hur 

det skulle bli i så fall. Det nämns inte heller det manliga skönhetsidealet i västvärlden, där 

muskler är tongivande, och vilka effekter detta ideal kan ha på pojkar som har en önskan att 

leva upp till idealet. Då texten gång på gång fastställt att det främst är kvinnor som drabbas av 

sjukdomarna kan den andra punkten uppfattas som att det är på grund av att kvinnors 

(stereotypt sett) emotionella sinne som de blir sjuka, att kvinnor är mer känsliga för 

puberteten, dödsfall eller familjekriser. Denna slutsats visar spår av ett föråldrat synsätt på 

kvinnors mentala egenskaper, där termen hysteriskt fruntimmer ofta förekom som förklaring 

till myter om att kvinnor hade svagare psyke. De kvinnor som fick denna diagnos var, enligt 

dåtidens samhälle, hysterikor. Det vill säga lynniga och obehärskade i sitt beteende, vilket 

ansågs komma sig av rubbningar i livmodern, där ångor från denna steg upp i hjärnan och 

förvirrade tankarna. Att hemkunskapsboken implicit beskriver kvinnan på detta sätt är med 

stor sannolikhet inte ett medvetet val av författarna. Snarare kan det vara fråga om gamla 

värderingar, där kvinnan ses som mer emotionell och irrationell än mannen.112 

 

Längst ner på sidan finns ett färgfoto föreställande, från vänster, två pojkar och en flicka i 15-

årsåldern. Pojkarna har enbart jeans på sig medan flickan har jeans och ett linne som visar 

                                                                                                                                                         
110 Hedelin 2005, s. 39 
111 Ibid, s. 39 
112 Nationalencyklopedin, sökord Hysteri 
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magen. Alla tre står i utmanande/tuffa poser. Alla tre är också väldigt smala. Denna bild i 

kombination med rubrikerna ”Övervikt” och ”Ätstörningar” reproducerar skönhetsideal för 

både killar och tjejer. Bildtexten lyder: 

”Fotomodeller för modehuset Calvin Klein. På vilket sätt påverkar modeller som du ser 

på bilden, ungdomsidealet? Diskutera gärna detta i klassen.”113 

Här, i bildtexten, inbjuds till diskussion om skönhetsideal. Även om viljan är att visa på hur 

smala modeller kan påverka ungdomar är boken ändå med och fastslår idealet genom att 

använda just den bilden och enbart i bildtext uppmuntra till eftertanke. 

5.3.2. Diskursiv praktik 

Den dominerande diskursen i kapitlet är en faktadiskurs i vilken språket förefaller neutralt 

utan värdeladdade ord och hela texten är baserad på medicinska fakta om övervikt och 

ätstörningar samt statistik av hur många som är drabbade. Med detta blir intrycket av texten 

sakligt och korrekt, så att läsaren inte behöver fundera på om det som står är rätt eller fel. Vid 

en närmare analys visar det sig att en traditionell utseende- och skönhetsdiskurs förekommer 

bakom all fakta. Fast ätstörningar i texten framställs som negativt och skadligt så ifrågasätts 

inte det slanka kvinnliga skönhetsidealet och i kombination med de två bilderna (den tecknade 

kvinnan framför spegeln och Calvin Klein-annonsen) framställs utseendet som något mycket 

viktigt. Även en föråldrad syn på kvinnors mentalitet förekommer implicit, då slutledningen 

blir; kvinnor är de som drabbas av ätstörningar. Ätstörningar kan bero på starka emotionella 

händelser. Alltså är kvinnor, enligt boken, mer mottagliga för stress, sorg och oro vilket 

historiskt kan härledas bakåt i tiden till diagnoser om hysterikor.  

På det hela taget är boken Hem- och konsumentkunskap mycket noga med att vara 

könsneutral. Förutom kapitlet om övervikt och ätstörningar förekommer det i princip inga 

bilder eller texter som förknippar ämnet till män eller kvinnor. De bilder som förekommer är 

ofta tecknade och så pass neutrala att de blir androgyna, det är svårt att se om de är pojkar 

eller flickor på bilderna.114 (se exempel i bilaga 9.2.). 

5.3.3. Social praktik 

Neutraliteten som hemkunskapsboken intar gällande framställningen av genus är antagligen 

för att inte framställa köket och hemmet som kvinnans plats. Tack vare denna androgyna 

inställning kan boken vara med och förändra traditionella könsroller i samhället. Som Hall 

                                                 
113 Hedelin 2005, s. 39 
114 Ibid, s. 22 
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säger så kan mening skifta och förändras över tid, omkodas, och könlösheten i hemkunskaps-

boken kan leda till att män också kan känna sig bekväma i ”husliga” roller. Samtidigt skapar 

denna avsaknad av personer att identifiera sig med inom de olika könen en brist på 

identifikationsmöjligheter för läsaren. 

Boken är ändå inte helt vänd från de stereotypa rollerna, det kvinnliga idealet framkommer i 

det analyserade kapitlet, fast det bara är två sidor av hela boken. Även om könsrollerna i 

hemmet framställs som neutrala så påminns flickor om vad de förväntas leva upp till som 

kroppsmedvetna kvinnor. Att pojkar på samma sätt kan ha komplex över sitt utseende 

utelämnas och därigenom förstärks den vedertagna sanningen om att bara flickor drabbas av 

ätstörningar. I förlängningen förstärks också kvinnans roll som objekt, både för sig själv och 

för mannen. Eleverna socialiseras in i ideologin om det slanka, västerländska skönhetsidealet 

där kvinnan ses som ett objekt, även om författarens intention är att framhäva faran med 

ätstörningar och utseendekomplex. 

5.4. Analys av Gleerups NO Biologi – Kapitel ”Fortplantning och 

sexualitet” 

Detta avsnitt ska upplysa om den mänskliga fortplantningen, sexualitet, pubertet och 

graviditet. Vi har valt ut delar av det till vår analys. Representativa delar finns i bilaga 9.3. 

5.4.1. Text- och bildanalys 

Kapitlet inleds med rubriken ”Fortplantning och sexualitet”. Under den finns en bild 

föreställande det kvinnliga ägget med pastellrosa bakgrund och ägget i pastellgult. Nere till 

höger är en mindre bild infälld föreställande manliga spermier. Bakgrunden här är svart och 

spermierna är skarpt orangea. Här är alltså de könsceller som tillsammans ska skapa en ny 

människa uppdelade i traditionellt kvinnliga, mjuka färger kontra traditionellt manliga, 

kontrasterande färger vilket konnoterar en stereotyp uppdelning i kvinnligt och manligt.  

 

Nästa rubrik i kapitlet lyder: ”Sexualitet och känslor”.  Här står det bland annat: 

”Under puberteten märker vi att våra kroppar förändras. Flickornas höfter och bröst 

växer och pojkarna får större muskler och måste börja raka sig.”115 

Här är också uppdelningen i manligt och kvinnligt väldigt tydlig. Stereotypa drag för kvinnor 

är bland annat höfter och bröst, medan stereotypt manliga drag är bland annat muskler och 

skäggväxt. Syftet med dessa två meningar är inte att förklara vad som sker med kroppen 
                                                 
115 Ohlsson  2003, s. 282 
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under puberteten (något som kommer på sid. 286) utan att påpeka att detta är vad som sker 

synligt medan det sker många andra förändringar, som attraktion och kärlek, inombords. Ändå 

har man valt att fokusera på respektive köns stereotypa drag. 

 

I nästa underrubrik, ”Heterosexualitet och homosexualitet” tar man upp skillnaderna mellan 

heterosexualitet och homosexualitet. Om homosexualitet står det: 

”Det kan vara svårt att acceptera att man är homosexuell, bl.a. därför att vissa 

människor visar sin intolerans genom att skämta om homosexualitet. Detta sker ibland 

utan minsta tanke på att det kan finnas flera i närheten som är homosexuella och som får 

märken för livet i sina inre av att höra skämten och de hånfulla elakheterna.”116 

Vissa människor visar alltså sin intolerans genom skämt och hånfulla elakheter. Detta 

exempel och dess ordval gör att diskriminering och hets mot folkgrupp blir till hånfulla 

elakheter. Intoleransen banaliseras och får inte den tyngd som den borde få, med tanke på hur 

allvarligt det egentligen är. Det står också att det kan vara svårt att acceptera sin 

homosexualitet. Den efterföljande texten lyder: 

 ”En annan svårighet för homosexuella är att de många gånger saknar riktiga 

förebilder.”117 

Här påpekas åter svårigheten med att vara homosexuell. Homosexualitet blir något av ett 

problem, det är bara det som är svårt som lyfts fram i texten. Ingen ansats till att beskriva 

positiva företeelser med homosexualitet finns. Även en framställning som de i ovan nämnda 

mening, gör att personer som är homosexuella blir ännu mer alienerade från samhället, det 

skapas ett vi och dem. Nästa mening fortsätter med: 

”Bilder på homosexuella i tidningar och TV speglar nämligen ofta omvärldens 

förvanskade uppfattningar. Det är bilder som t.ex. framställer homosexuella män som 

fjolliga och lesbiska kvinnor som manliga.” 118 

Detta angående avsaknaden av förebilder för homosexuella. Intressant i detta stycke är hur 

texten ställer fjolliga mot manliga. Den klassiska binära motsatsen till manlig är kvinnlig. 

Istället används ordet fjollig för att täcka den kvinnliga delen av motsatsen. På så sätt 

reproduceras även den mjuka, emotionella, ”fjolliga”, kvinnliga stereotypen. Ser man sedan 

till bilden som ligger på övre halvan av denna sida ser den ut så här:  

                                                 
116 Ohlsson  2003, s. 283 
117 Ibid, s. 283 
118 Ibid, s. 283 
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 Ett fotografi, taget snett uppifrån och föreställande två män som ligger i en soffa och håller 

om varandra. Båda blundar och mellan sig håller de en liten knähund. Soffan är av ett blankt 

tyg, eventuellt siden och man skymtar också en orientalisk matta på golvet.  

Denna bild i kombination med texten om att homosexuella saknar förebilder och att 

homosexuella män framställs som fjolliga, blir en motsägelse. Bilden visar ett stereotypt 

manligt homosexuellt förhållande medan texten utpekar bilder och TV som reproducerande 

medium. Att de själva har med en stereotyp bild blir aldrig ifrågasatt, inte heller påpekas att 

bilden kan vara med för att skapa debatt. Den enda bildtext som står är: 

 ”En del av oss blir förälskade i sitt eget kön.”119 

Alltså förekommer inte bilden i syftet att få läsaren att fundera på stereotypa roller. Bildens 

enda funktion blir att bekräfta avsaknaden av förebilder för homosexuella. 

 

Sist under denna underrubrik finns meningarna: 

”Tidigare användes orden bög och flata som skällsord för homosexuella. Idag använder 

homosexuella män ordet bög om sig själva och kvinnorna kallar sig lesbiska eller 

flator.”120 

Här lägger texten fram ett faktum, nämligen att alla homosexuella själva kallar sig för de 

tidigare skällsorden. Boken använder sig av hög modalitet gällande vad homosexuella 

använder för ord att beskriva sin läggning. Att många homo – och heterosexuella fortfarande 

ser orden som nedvärderande och att de förekommer i negativ mening nämns inte alls. Det 

kan berättiga till allmän användning av orden, trots att de har en negativ klang och innehåller 

ett tydligt utanförskap. En bög/flata. Någon som bryter mot den heterosexuella normen. 

 

På sidan 301 finns ett avsnitt om sexuellt överförbara sjukdomar. Här beskriver boken på 

detta sätt hur HIV-smittan kan spridas: 

”1. Vid samlag. Homosexuella män kan smitta varandra om penis förs in i partnerns 

ändtarm (analsex). [- - -] 

2. Med blod och blodprodukter, t.ex. när narkotikamissbrukare använder samma 

sprutspetsar. Allt blod som används vid blodöverföringar inom sjukvården HIV-testas. 

3. Från mor till barn under graviditeten och förlossningen eller med bröstmjölken.”121 

                                                 
119 Ohlsson  2003, s. 283 
120 Ibid, s. 283 
121 Ibid, s. 301 
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Första punktens första mening ska beskriva spridning via samlag, men följdmeningen om 

homosexuella män gör att insinuationen blir att det är homosexuella män som löper störst risk 

att bli smittade, eller att det bara är de som kan bli smittade. Andra punkten tar upp 

problematiken för missbrukare och säkerheten vid blodtransfusion vid ett sjukhus. Den tredje 

punkten visar på barns risker att drabbas om mamman har viruset. Alla dessa förklaringar gör 

att den heterosexuella, icke-missbrukande mannen klarar sig från smittan och alltså inte 

behöver skydda sig vid samlag. 

 

På sidan 284 finns en underrubrik som lyder: ”Härligt, härligt, men farligt, farligt”. Redan i 

rubriken poängteras allvaret, och faran, med sexualiteten. Men det är främst ungdomar i 

allmänhet (könsneutralt) eller unga kvinnor som textens varningar vänder sig till. Unga män 

nämns aldrig specifikt, utan klassas in under ungdomar. 

”Många svenska ungdomar smittas av klamydia […], vilket gör att unga kvinnor riskerar 

att bli sterila utan att veta om det.”122 

Meningen blir att det är unga kvinnor som ska passa sig för klamydia. Att unga män också bör 

vara varsamma då de kan få besvär eller smitta sin partner framgår inte alls. En bit längre ner 

står det: 

”Detsamma gäller om samlaget leder till att flickan blir med barn. [- - -] Och även om det 

går att göra abort kan den bli en så smärtsam upplevelse att man aldrig kommer över 

den. [ - - - ] De flesta tonårstjejer som blir gravida gör abort. Många begår sin sexdebut 

berusade.”123  

Det är alltså flickan som blir med barn och pojkens inblandning nämns inte. Det är flickan 

som gör abort och kanske ”aldrig kommer över den” Att en oönskad graviditet även kan vara 

känslomässigt jobbig för en kille diskuteras inte. Killen i sammanhanget lämnas utanför i och 

med att boken dessutom inte väljer att berätta om de killar som vill ta ansvar. Meningen om 

att många begår sexualdebuten berusade kopplas till föregående mening om tonårstjejer och 

abort. Alltså är det tonårstjejer som är berusade vid första samlaget. Varför det är så 

diskuteras aldrig. På det hela taget visar texten på hur farligt det är att ha sex. Det finns liten 

uppmuntran till att vara sexuellt aktiv, är du aktiv leder det till sjukdomar, sex i berusat 

tillstånd, abort och psykiska besvär för resten av ditt liv. 

 

På sidan 298 fortsätter texten behandla ämnet abort. Här står bland annat: 

                                                 
122 Ohlsson  2003, s. 284 
123 Ibid, s. 284  
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”Det kan förekomma att kvinnan upplever en känsla av tomhet och skuld efter en abort. 

Då är det viktigt att hon kan prata med någon och att hon får stöd från omgivningen.”124 

Åter utelämnas helt mannens roll i det hela. Det står inte att det är viktigt att han också tar sitt 

ansvar, inte heller att även en man kan må dåligt över en abort. Texten förutsätter att kvinnan 

tar hand om ”problemet” och att hon då också är den som råkar ut för konsekvenserna och 

behöver någon att prata med/stöd från omgivningen.  

 

På sida 285 finns ett avsnitt vars rubrik lyder: ”Varför tycket hon inte om mig?” Delar av 

följande text är skriven ur en killes perspektiv. Att texten här inte använder sig av en tjejs 

perspektiv, som kanske hade varit det traditionella valet, visar på försök till framhävande av 

mäns empatiska sida. En bit längre ner står det: 

”Ingen vill ha mig. Jag är inte tillräckligt snygg och har för liten penis. Hon där borta 

tycker att hon är ful, alltför tjock och har alldeles för små bröst.” 125 

Vid första anblicken så tar texten upp vanliga funderingar och rädslor under puberteten. 

Mycket är fixerat på utseendet och kroppen som växer och förändras. Tittar man på ordvalet 

författarna gjort ser man dock genast en skillnad mellan kvinnligt om manligt. Han är inte 

tillräckligt snygg och har för liten penis. Hon anser att hon är ful, alltför tjock och har alldeles 

för små bröst. Tre, i denna mening, negativt laddade formuleringar; är ful, alltför tjock och 

alldeles för små, knyts till tjejen. Till killen knyts två, mindre negativa uttryck; inte tillräckligt 

och för liten. Detta kan tolkas som en signal att kvinnor är mer bekymrade över sitt utseende 

än män, och i förlängningen att de måste vara mer måna om sitt utseende än män. Sist i detta 

stycke står:  

”Du måste lära dig att vara nöjd med den du är.”126 

Detta i kombination med ett fotografi längst ner på sidan som föreställer en ung man, cirka 17 

år, i förgrunden. Han ser betänksam ut. I bakgrunden syns en annan gestalt ur fokus. Denna 

gestalt verkar ha långt hår, men om det är en man eller kvinna går inte att avgöra. Mannen på 

denna bild är stilig. Under bilden finns texten  

”Varför duger jag inte?”127 

Denna text kan tolkas som att om en attraktiv person inte anser sig duga, hur ska då en 

”vanlig” människa duga. Textmässigt vill boken förtydliga att du ska vara nöjd med den du är 

utseendemässigt. Samtidigt förekommer bilder som gestaltar det manliga respektive kvinnliga 
                                                 
124 Ohlsson 2003, s. 298  
125 Ibid, s. 285 
126 Ibid, s. 285 
127 Ibid, s. 285 
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skönhetsidealet. Detsamma gäller för alla bilder i detta kapitel. Till exempel bilden på sidan 

290 (se bilaga 9.3.). Detta fotografi föreställer en kvinna och en man som ligger ned. Utsnittet 

visar dem från halva överkroppen och uppåt. Båda verkar vara nakna. Kvinnan tittar leende på 

mannen och verkar smeka honom i ansiktet med ena handen. Mannen blundar och har ett 

svagt leende på läpparna. Båda två ser ut som fotomodeller och är traditionellt sett attraktiva. 

Vackra människor som läsaren antagligen relaterar till. Textens budskap och bildernas 

budskap stämmer inte överens utan blir tillsammans dubbeltydigt – var nöjd med den du är 

säger texten, men så här bör du se ut, visar bilden.  

 

Nästa avsnitt har rubriken ”Puberteten”. Här visar texten på skillnader mellan kvinnors och 

mäns pubertet. 

”Den första sädesuttömningen är ett tecken på att en pojke har blivit könsmogen. Den kan 

inträffa ofrivilligt på natten, kanske i samband med sexuella drömmar. I genomsnitt får 

svenska flickor sin första menstruationsblödning (mens) i 13-årsåldern […].”128 

Den manliga puberteten blir kopplad till sexualitet. Han blir könsmogen och får sexuella 

drömmar. Om kvinnans pubertet står här bara att hon får menstruation, alltså en ren 

fortplantningsfunktion. Flickors sexuella uppvaknande nämns inte till skillnad från pojkars. 

En föråldrad syn på sexualitet skiner igenom – kvinnan är inte en sexuell varelse/har inte rätt 

till sin sexualitet, i motsats till mannen. 

 

På sidan 290 finns en ny rubrik, ”Människans sexualitet”. Här står det om fysiska fakta kring 

människans sexualitet, det faktiska samlaget och orgasmen, både kvinnlig och manlig. Det 

finns också en underrubrik som lyder: ”Det första samlaget”.  Under denna rubrik står bland 

annat följande: 

”Många känner helt naturligt en viss oro och är spända inför det första samlaget. Oron 

kan medföra att pojkens penis inte styvnar […]. Flickans oro kan medföra att musklerna i 

slidan drar ihop sig så att pojken inte kan föra in penis.” 129  

Flickans oro kan alltså medföra att pojken inte kan föra in penis. Att hon kan få ont eller rent 

av att skada sig om samlag ändå genomförs nämns inte alls. Samlaget blir här fokuserat på att 

mannen ska kunna komma in i kvinnan. Han ska ha kontroll över sin sexualitet medan hon 

ska ta emot den.  

 

                                                 
128 Ohlsson  2003, s. 286 
129 Ibid, s. 291 
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Nästa stora avsnitt heter ”Preventivmetoder”. Här radas olika metoder upp, de allra flesta 

riktade mot kvinnan. När man kommer till stycket ”Andra hormonpreparat” står det så här: 

”Man utarbetar även p-sprutor för män. Dessa innehåller manligt könshormon som i 

lämpliga doser kan stoppa bildningen av spermier i testiklarna. Detta påverkar inte 

mannens förmåga att ha sex.” 130 

Det är viktigt att poängtera att mannens förmåga till sex inte påverkas - åter den traditionella 

synen på mannen som det sexuellt drivande könet. Det enda som står om kvinnor och p-pillers 

påverkan är: 

”Pillren ger som regel inga allvarliga biverkningar.”131 

Inga försäkringar om att kvinnans sexlust inte påverkas, bara en notis om att inga allvarliga 

biverkningar förekommer i vanliga fall. Vilka biverkningar som åsyftas nämns inte, inte heller 

hur p-piller eventuellt påverkar kvinnans förmåga att ha sex. 

 

I slutet av hela kapitlet finns en slags ordlista över begrepp och ord som eleverna kan möta i 

massmedier. Intressant här är för det första rubrikerna: 

”Incest”. ”Våldtäkt”. ”Blottare”. ”Transvestit”. ”Transsexuell”. ”Pedofil”. ”Sadist och 

masochist”. ”Manlig omskärelse”. ”Kvinnlig omskärelse”. 132 

Alla dessa rubriker har samma typsnitt och storlek och verkar alltså vara likställda i 

rangordning. Ser man på det sättet kan rubrikerna tolkas som om till exempel transvestiter och 

transsexuella är likställda med incest och pedofili. Detta kan ses som ett mycket ålderdomligt 

synsätt på all sexualitet som avviker från normen man – kvinna och som bland annat återfinns 

i Bibeln. Där framställs exempelvis samlag mellan man och man som en stor synd mot Gud, 

men även implicit mot samhället.133 Dagens profana version av ”synder” i vårt samhälle 

innefattar främst rena lagbrott som till exempel pedofili, och på det sättet kan texten tolkas 

som att sexuella läggningar som avviker från en heterosexuell norm även idag är en synd, och 

i förlängningen något som bör ses som lika olagligt som pedofili och incest.   

Vid djupare analys av texterna under två av rubrikerna finner man bland annat detta under 

”Manlig omskärelse”: 

”Bland många judar och muslimer motiveras omskärelsen av religiösa påbud.”134 

                                                 
130 Ohlsson 2003, s. 293  
131 Ibid, s. 293 
132 Ibid, s. 302 
133 Rom. 1:24-1:28 
134 Ohlsson  2003, s. 302 
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Här ges det alltså en förklaring, även om den är kort och ytlig, till varför det finns en tradition 

av manlig omskärelse. Någon liknande förklaring gällande kvinnlig omskärelse finns inte 

under ”Kvinnlig omskärelse”.  I båda avsnitten står vad som avlägsnas vid omskärelsen. 

Några eventuella faror med manlig omskärelse nämns inte, bara att 

”I andra fall framförs främst hygieniska fördelar som skäl för ingreppet.”135 

När det gäller den kvinnliga omskärelsen beskrivs på ett faktamässigt sätt vad som skärs bort, 

och olika varianter av ingreppet. Det enda som står om skadorna är dock: 

”Den kvinnliga omskärelsen (könsstympningen) förekommer främst i Östafrika och vissa 

arabländer. Den möter allt större motstånd därför att den medför risker för kvinnans 

hälsa och tar bort sexuella lustupplevelser. [- - -] I Sverige är kvinnlig omskärelse 

förbjuden enligt lagen.”136 

Kvinnlig omskärelse medför alltså risker för kvinnans hälsa, ett ordval som är svagt med 

tanke på vad en omskärelse kan få för konsekvenser för en kvinna. Samma sak gällande att 

ordet könsstympning förekommer först i slutet av texten, och inom en parentes. Sist i detta 

stycke kommer dock allvaret med ingreppet fram, även om det inte poängteras särskilt i 

texten. Den tematiska uppläggningen av texten på denna sida gör därför att könsstympning av 

kvinnor bagatelliseras. 

En vedertagen sanning är tyst närvarande i sin frånvaro i båda dessa texter – att mannens 

omskärelse är legitim, trots att den för det mesta utförs på grund av religiösa skäl. Den 

framställs som en tradition och därigenom något som bör bevaras. Boken berättar inte om det 

integritetsangrepp som faktiskt även en manlig omskärelse innebär, man förväntas inte 

protestera som vuxen mot det val ens föräldrar gjort på hur kroppen ska se ut. Texten inbjuder 

inte heller till en diskussion om huruvida manlig omskärelse borde förbjudas i Sverige eller 

inte. 

5.4.2. Diskursiv praktik 

Även denna bok arbetar inom en faktadiskurs. Den ska vara upplysande och lättfattlig då den 

vänder sig till ungdomar i 14-årsåldern. I och med textens sakliga utförande kan det vara lätt 

för eleverna att ta den till sig som sanning utan att fundera över vad val av ord och begrepp 

egentligen kan betyda. Samtidigt som faktadiskursen ska vara den rådande så lyser en annan, 

inte fullt så neutral diskurs igenom och med den traditionella könsroller. Här kommer det 

gång på gång fram att ett heterosexuellt förhållande som leder till samlag och fortplantning är 

                                                 
135 Ohlsson  2003, s. 302 
136 Ibid, s. 302 
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normen. I och med att det är en heterosexuell diskurs som råder blir avsnittet om 

homosexualitet enbart en hegemonisk förhandling. Texten vill visa på att homosexualitet är 

accepterat men pekar samtidigt enbart ut svårigheter med att älska någon av samma kön i ett 

speciellt avsnitt som i sig tydligt visar att detta är något som avviker från normen. Bilden i 

detta avsnitt förstärker även den homosexuella manliga stereotypen vilken kan ses som något 

som tydligt avviker från den heterosexuella normen och leder till än större utanförskap. Att 

homosexualitet särbehandlas leder till en ”vi- och domkänsla”, en segregering mellan 

”normal” och ”onormal” sexualitet. Alternativa sexuella läggningar utreds alltså dels i ett 

särskilt avsnitt och sedan i en ordlista på slutet, där de i stort likställs med andra sexuella 

läggningar som är förbjudna enligt lag. 

 

Gällande förhållanden mellan man och kvinna i kapitlet så visas en tydlig åtskillnad av könen. 

Till viss del är detta ett måste då kroppens rent fysiska funktioner inte går att motsäga. Hur 

man talar om dessa fysiska funktioner är däremot intressant. Mannen, eller killen, kopplas 

ofta till sexualitet och aktivitet medan kvinnan, eller flickan, får fortplantningsegenskaper. 

Hennes sexualitet nämns i förbigående, och ofta i samband med fara eller passivitet. Hon kan 

bli gravid och måsta göra en smärtsam abort. Hon måste akta sig för klamydia. Hon kan vara 

så spänd att han inte kan föra in sin penis. Slutsatsen av detta blir att mannen har rätt till 

sexualitet medan kvinnan bör frukta den och vara försiktig. Här kan man också säga att en 

hegemonisk förhandling sker, då den manligt normativa texten talar om kvinnans sexualitet 

men i förbigående och ofta med negativa konsekvenser. I förlängningen skildras en 

gammaldags diskurs, som borde vara förlegad i vårt samhälle, där kvinnor och deras 

sexualitet hålls i kontroll för att männen med sin sexualitet inte ska känna sig hotade. 

5.4.3. Social praktik 

Den diskursiva praktiken och den sociala praktiken flyter in i varandra. Hela kapitlet 

”Fortplantning och sexualitet” förutsätter alltså normen: Ett heterosexuellt förhållande som 

ska leda till samlag. Kapitlet förstärker den rådande skönhets- och genusdiskursen och i och 

med det också uppdelningen av människor i grupper beroende på deras kön och sexuella 

preferenser. I detta syfte är boken med och ökar fördomar som kan leda till en negativ 

samhällsriktning i form av fler människor som känner ett utanförskap samt större intolerans 

mot dem som inte platsar i normen. Detta blir tydligt i beskrivningen som boken gör av 

homosexualitet. Där påpekas det ett antal gånger svårigheten att vara homosexuell. Samhället 

har fördomar, det är något som eleverna ska förstå. Att denna intolerans finns i samhället blir 
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däremot inte ifrågasatt eller diskuterat. Homosexuella kallar sig själva bög och flata, något 

som tidigare varit skällsord men nu, enligt boken, är helt accepterat, vilket underförstått leder 

till slutsatsen att glåpord mot dem som avviker från normen är fullt normalt. Detta ökar 

återigen segregationen mellan ”normal” och ”alternativ” könstillhörighet. Det kan även vara 

ett tecken på att författarna implicit menar att homosexuella bidrar till skapandet och 

upprätthållandet av sin egen stereotyp, att de själva använder skällsord om sin läggning för att 

avdramatisera dem, men i förlängningen enbart reproducerar fördomarna. Detta är vad Hall 

menar med att stereotyper cirkulerar både hos dem som tror på stereotyperna utan också hos 

de som blir stereotypiserade. 

Dessutom så ställs binära motsatsförhållanden mot varandra, fjollighet mot manlighet. 

Eftersom fjollighet inte är ett positivt laddat ord, gör valet av detta ord att boken rekonstruerar 

negativa egenskaper hos de icke samhälleligt normativa människorna. Uttrycket förstärker 

också den kvinnliga stereotypen som ”fjollig”/känslig då den naturliga binära motsatsen till 

man borde vara kvinna.  

Eleverna som detta avsnitt vänder sig till är runt 14 år och i och med textens saklighet är det 

lätt att uppfatta den som en riktlinje för framtiden.  

 

Kapitlet visar tydligt på stereotypa skönhetsideal, främst genom bildvalen men också i 

framhävandet av kroppsliga egenskaper hos män respektive kvinnor. Trots att texten ofta talar 

om för läsaren hur viktigt det är att trivas med sig själv, så visar bilderna på något helt annat. 

De cementerar gång på gång rådande utseendemässiga stereotyper gällande kvinnor, män och 

homosexuella. Eftersom personerna på bilderna i kapitlet får anses se bra ut och är attraktiva 

enligt samhällets normer, kan detta göra att elever med ett annat utseende får sämre 

självförtroende. Även om bokens intention är att motverka till exempel sexuella debuter i 

fyllan, som kan bero på en osäkerhet för till exempel utseendet, så kan resultatet bli det 

motsatta just på grund av reproduktionen av vackra människor och därigenom en socialisering 

av eleverna in i ett västerländskt skönhetsideal.  

5.5. Analys av Wings base book – Kapitel ”2, two” 

Det är lätt att hitta material till en problematiserande genusanalys i årskurs åttas bok i ämnet 

engelska. Bokens syfte är att lära eleverna engelska, men genom att göra analys på hur genus 

framställs så kan vi även se att de traditionella könsrollerna förstärks och lärs ut som norm. I 

överlag visas män/pojkar aktiva på de flesta bilderna, de flesta berättelserna beskriver pojkar 

och flickorna/kvinnorna får de traditionella egenskaperna (omhändertagande, mamma eller 
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rädd) som vi är vana att matas med vad gäller vilka roller vi har i samhället. Vi har valt 

kapitel två för att belysa hur boken framställer kvinnor/flickor respektive män/pojkar. Vi 

bifogar representativa delar av kapitlet i bilaga 9.4. 

5.5.1. Text- och bildanalys 

Den första text som möter läsaren i detta kapitel lyder: 

 ”Today Mike talks about Halloween. What does he tell Tina?”137 

Mike berättar, aktivt agerande, för Tina som blir en passiv mottagare av vad han säger. I 

samband med denna text finns ett fotografi på de två personerna. De sitter i en radiostudio och 

Mike talar i en mikrofon. Han sitter i förgrunden och tittar rakt åt vänster medan Tina sitter 

längre bak i bilden och tittar uppmärksamt mot Mike samtidigt som hon ler. Detta foto 

konnoterar att mannen är den som agerar medan kvinnan lyssnar och iakttar honom 

uppmärksamt. 

 

På nästa sida berättas det om en kvinna som ringer in till radiostationen där Mike och Tina 

sitter för att önska en låt. Låten hon väljer är Money Money Money som handlar om vad en 

kvinna ska göra för att kunna leva ett rikt liv med mycket pengar. Läsaren uppmanas att 

fundera över varför hon väljer denna låt. Följande rader är utdrag ur sången, som är citerad i 

sin helhet i boken: 

 ”In my dreams I have a plan 

 if I got me a wealthy man 

 I wouldn’t have to work at all 

I’d fool around and have a ball… 

Money, money, money 

 must be funny in the rich man’s world [- - -] 

 And if he happens to be free 

 I bet he wouldn’t fancy me”138 

Sången anspelar på en gammeldags diskurs – en traditionell syn på vad en kvinna ska göra för 

att få ett lyckligt liv: Gifta sig rikt och leva som hemmafru/lyxhustru medan mannen är den 

som arbetar. Låten visar också på mannens makt i samhället (the rich man’s world) där 

kvinnans enda möjlighet till lycka är pengar och en rik karl. Sångtexten framställer kvinnan 

som en girig lycksökerska som dessutom inte har några högre ambitioner än att fool around 

                                                 
137 Glover 1996, s. 42 
138 Ibid, s. 43 
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and have a ball. De två sista ovan nämnda textraderna gör också gällande att om mannen är 

ledig så får kvinnan ändå inte möjlighet att leva med denne eftersom han förmodligen inte 

skulle välja eller tycka om henne. Han är aktiv - hon är en passiv mottagare. Att författarna 

valt just denna låt kan vara en slump. Men oavsett motiv så anspelar sången på en förlegad 

diskurs som dagens jämställdhetsarbete försöker komma från. En diskurs i vilken mannen 

”äger världen” och kvinnan är ute efter att roa sig och ha pengar. Att eleverna uppmanas att 

diskutera orsaken till varför kvinnan önskade att höra just denna sång är positivt men den 

övriga texten nämner inte jämställdhet och därför blir förhållandet mellan man och kvinna 

inte problematiserat som en bas för debatt.  

 

På följande uppslag beskrivs en karneval i London som anordnas en gång varje år: 

”Some stand and look at what is happening, but most follow the Caribbean tradition of 

joining in the dancing and the music too.”139 

Denna text kan sägas vara neutral ur genusperspektiv, om den inte sätts i sammanhang med 

fotografierna som de visar en annan sida. Den första bilden visar en dansande kvinna klädd i 

en slags overall i glansigt tyg. Det som är noterbart här är främst hennes gest, hon greppar sig 

om skrevet vilket kan ses som en traditionellt manlig rörelse (om man ser till rockstjärnor och 

liknande). Detta kan ses som att fastän kvinnan är uppklädd och på det sättet ett objekt, är hon 

ändå i kontroll över sin sexualitet, hon har rätt att greppa sitt kön på ett ”manligt” sätt. Nästa 

bild föreställer ett flertal karnevalsklädda människor. I fokus i förgrunden är två kvinnor och 

ett barn som förmodligen är en flicka. Kvinnorna är sminkade och har korta, snäva byxor och 

toppar. De är i rörelse och ler. Barnet har liknande kläder och smink samt tittar rakt in i 

kameran med ett neutralt ansiktsuttryck. I bakgrunden finns det flera festivalklädda kvinnor 

och ett antal män som verkar gå med karnevalståget men utan att vara utklädda. 

På den tredje bilden är det svårare att avgöra kön på personerna, men det kan anas att 

åtminstone en av de två personerna är man. Fotografiet visar två människor som håller i en 

stor drake. Bildtexten talar om att det rör sig om det kinesiska nyårsfirandet. Till skillnad från 

de två tidigare bilderna där kvinnor är i fokus kan denna härledas till aktivitet, då personerna 

bär på/rör sig som en drake. Draken i sig kan ses som en symbol för kraftfullhet och styrka, 

stereotypt manliga egenskaper. Texten ovan beskriver hur vissa står på sidan av 

karnevalståget och tittar på. Detta gör att kvinnorna blir de som hamnar i fokus som objekt 
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eftersom majoriteten av bilderna visar utklädda och sminkade kvinnor som blir beskådade av 

icke- utklädda män som figurerar i bakgrunden på dessa bilder. 

 

Nästa berättelse i kapitlet är skriven av en författarinna vid namn Pearl S Buck. I en faktaruta 

om henne står att hon har vunnit nobelpriset, vilket är positivt ur ett genusperspektiv eftersom 

det ger möjlighet för eleverna att identifiera sig med en framgångsrik kvinna.  

Själva historien handlar om en kvinna som bor och arbetar i Kina tillsammans med sin 

missionerande make. Kvinnan får ingen egen yrkestitel utan blir en medhjälpare/hustru till 

mannen. Kvinnan adopterar en pojke och pojken blir den som får huvudrollen i berättelsen. 

Textens ton är lågmäld och mjuk. Den omgivande miljön och hur till exempel maten ser ut är 

utförligt beskrivna. Texten kretsar mycket kring relationer, vilket kan sägas vara en 

traditionellt kvinnlig fokuseringspunkt – empati och moderskänsla.   

”I treasure these last few minutes. My home is warm. It is alive with past memories and 

present life. [- - -] I was very young then, and newly married. My husband and I lived in a 

small, ancient city in North China. [- - -] I was trying hard not to be lonely. My parents 

were coming to spend Christmas. [- - -] We would have a wild goose instead of a turkey. 

There would be a special pudding made of dried fruits. And I had decorated with bamboo 

instead of holly.”140 

Detta utdrag ur texten visar på känslor, omtanke för familjen och omsorg om hemmet och 

dess mat och dekorationer – stereotypt kvinnliga egenskaper. Den kvinnliga författaren till 

berättelsen levde mellan 1892 och 1973 och kom alltså från ett annat samhälle då det var 

allmänt vedertaget att kvinnan följde sin man och brydde sig om hus och hem. 

 

På julnatten knackar det på dörren och kvinnan i berättelsen blir först rädd för att det kan vara 

tjuvar, en traditionell beskrivning av egenskaper hos kvinnor. Hon öppnar ändå och det är en 

liten pojke som står där ute. Pojkens utseende och klädsel blir skildrade, vilket kan bero på att 

pojken är ett barn och att det är traditionellt sett mindre vanligt att vuxna män blir beskrivna 

som objekt, utifrån sitt utseende. Kvinnan badar, matar och klär honom – återigen kommer 

moderskänslorna och omsorgen fram i texten. 

I citatet nedan illustreras en tudelning mellan att tillge pojken egenskaper som barn och 

egenskaper som tillhör den vuxna mannen. 
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”He gave me a shy smile and shook his head. Then he said, ‘I have come to live with you.’ 

And that was the way it was. He shared our Christmas Day. I did not miss anyone.”141 

Det blyga leendet och huvudskakningen tillhör barnet, oavsett om det är en liten flicka eller 

en liten pojke. Den vuxne mannens egenskaper visar sig när pojken tar kommandot över 

situationen och säger åt den vuxna kvinnan att han har kommit för att bo med henne. Vidare 

så hänger sig kvinnan helt åt pojken i och med att hon inte saknar någon annan. Pojken 

uppfyller de önskningar som hon har, och hon nöjer sig med att ha någon/ett barn att ta hand 

om vilket än en gång visar på hennes moderskänslor – en stereotypt kvinnlig egenskap, den 

samhälleligt skapade myten att kvinnor ska ha moderskänslor. 

 

”I do not remember that he was ever any trouble. He liked to study. People liked him. But 

he made no close friends. 

Noel grew into a tall, brilliant young man. He wanted to be a doctor. He became a good 

one. He was kind to the poor and the helpless. He seemed completely devoted to the 

sick.”142 

Pojken avviker från den traditionella mans-/pojknormen i och med att han inte anses orsaka 

besvärligheter, men att det överhuvudtaget nämns kan ha att göra med att han faktiskt är en 

pojke – pojkar har större tillåtelse än flickor att orsaka problem. Senare i livet berättas att han 

tycker om att studera och att han är omhändertagande. Men detta omhändertagande sker med 

en traditionellt manlig målmedvetenhet; han vill bli doktor och han blir det. En bra doktor till 

och med. Traditionell syn på yrket visar mest manliga innehavare, även i vårt nutida samhälle. 

Även om det tillhör en omhändertagande yrkesgenre så har en doktor en betydligt högre status 

enligt samhället än de vårdyrken som traditionellt sett tillhör kvinnor, som sjuksköterska. Att 

han därtill är dedikerad sitt yrke lyfts fram som något positivt. Om däremot kvinnor är 

hängivna sina jobb så nämns ofta att de genom detta försummar sin familj, eftersom det 

traditionellt sett är kvinnor som har ett större ansvar än männen att ta hand om barn och 

familj. Han beskrivs vidare som lång och brilliant, vilket kan anses som klassiskt manliga 

egenskaper. Längd tyder på styrka och förstärkt manlighet medan briljansen kan härledas till 

manlig logik och intelligens. Hade beskrivningen förekommit om en kvinna är det inte troligt 

att just dessa ord används om henne. 

 

Längre ner i berättelsen står det: 
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”Then the war came [- - -] […] both sides were angry with Noel. This was because he 

treated all the wounded men the same.  Noel did not care which side they were on. [- - -] 

‘I must stay with my people,’ he said. ´They will need me more then ever.”143 

Även i detta stycke finns tvetydigheter i den traditionella synen på våra könsroller. Alla 

soldater är män, och det är dessa män han hjälper. Men Noel får även en uppoffrande roll när 

han säger att han måste stanna för folket behöver honom mer än någonsin, vilket kan tyckas 

höra mer till en kvinnas egenskaper. Skillnaden mellan en kvinna och en man i detta avseende 

blir att folket behöver honom, i en kvinnas fall hade det kunnat stanna vid en person eller 

familj. Dessutom framstår det som om folket inte kan klara sig utan honom, han blir en sorts 

hjälte när han lämnar sin familj för att hjälpa sitt folk. Denna hjälteroll, även om den är 

omhändertagande, kan kännas igen i många actionfilmer där huvudpersonen (som är man) 

ädelt offrar sig själv för ett högre mål. 

 

”Going to the door, he saw three men. They seemed ordinary enough. They asked him to 

visit a very sick man. […] After turning the first corner, they shot him. Noel died 

instantly.”144 

Tre män uppsöker Noel för att få hjälp till ytterligare en annan man. Men baktanken med 

besöket är att döda honom. Det är en vildavästernmiljö där kvinnorna inte hör hemma. Även 

om berättelsen är skriven av en kvinna ur en kvinnas ögon och med ett i övrigt mycket 

beskrivande språk, så blir själva dödsögonblicket väldigt konkret. Hans död får inga vidare 

omskrivningar. Hjälten i sagan är manligt död, punkt slut. 

Även om det är en kvinna som skrivit berättelsen, och huvudpersonen är en kvinna så tar 

pojken/mannen över handlingen. Den kvinnliga huvudpersonen berättar om honom och hans 

liv. Orsaken till språket och karaktärernas egenskaper och handlingar kommer sig 

förmodligen av att den är skriven i en dåtida kontext, där jämställdhetsarbetet knappt var 

påbörjat. Trots det har författarna till läroboken i engelska valt just denna berättelse när det 

säkerligen finns andra skrivna av samma nobelpristagande författare eller andra historier som 

inte fokuseras så fullt på mannen. 

De bilder som är valda till kapitlet visar endast män och några odefinierbara figurer. Några av 

männen är aktiva i olika sysselsättningar, och andra är barn som tittar mot betraktaren. 

Kvinnorna saknas helt, vilket är intressant då författaren samt huvudpersonen för 

ramberättelsen är kvinnor.  
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Nästa uppslag i boken täcks av ett fotografi från ett shoppingcenter. Här visas det flera 

personer, där den övervägande andelen är kvinnor med shoppingpåsar och en del barn. En 

man sticker ut ur sammanhanget, han har kostym och slips och håller i vad som ser ut att vara 

en barnvagn. Känslan blir att han är där tillfälligt från sitt arbete, detta på grund av vilken 

klädsel han har. Men i övrigt så syns inte männen, de är marginaliserade till ett fåtal av 

besökarna. Uppslaget ger intrycket att det är kvinnor som shoppar och är med barnen, medan 

männen arbetar eller har något annat för sig. 

 

Nästa historia i kapitlet är en berättelse om en man som äger en affär och blir bestulen. Någon 

av de tre anställda är skyldig till brottet. När brottet begåtts så ringer butiksinnehavaren till en 

manlig polis som får höra butiksmannens version. 

”We shut the shop at 4.30 [- - -]. Just then my wife rang. She had a terrible pain and was 

very frightened. I dropped everything and rushed home.”145 

Fördelningen av könstillhörighet hos personerna i berättelsen är jämn, men det är männen 

som exnomineras till maktpositionerna i form av affärsinnehavaren och polisen. Den rädda 

hustrun nomineras till en traditionellt stereotyp kvinna som behöver hjälp av sin make. Han 

släpper allt han har för händer och rusar hem, till hennes undsättning. Åter ser vi, som i fallet 

med berättelse om hittebarnet Noel, mannen som hjälte och i detta fall kvinnan, istället för 

folket, som den som behöver hjälp.  

Butikspersonalen består av tre personer varav två kvinnor, Jessica och Holly och en man, 

Ross. Fotografierna på de anställda i detta avsnitt är talande för hur samhället traditionellt sett 

framställer kvinnor och män. Bilden på Jessica visar henne sittande i en blommig soffa med 

volangprydda kuddar. Väggen bakom är vit. Utsnittet visar henne från smalbenen och uppåt. 

Hon har en pastellblå tröja på sig och sitter hopkrupen med korsade armar och benen tätt ihop. 

Nästa bild visar Holly. Hon sitter också på en blommig sittmöbel och utsnittet visar henne 

från höfterna och uppåt. Även hennes bakgrund är vit. Hon bär en röd blus med vita prickar 

och hennes kroppshållning är lätt hopdragen. Hon håller händerna framför sig och antingen 

förklarar hon något eller så plockar hon nervöst med fingrarna. Den tredje bilden visar Ross 

som sitter bakom ett träbord. Utsnittet är från midjan och uppåt och han är klädd i en mörkblå 

skjorta. Bakom honom syns en vägg av träpanel. Ross kroppshållning är öppen, han lutar sig 

lätt över bordet och sträcker förklarande fram händerna utan att kura ihop sig. Kvinnorna är 
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alltså mycket mer stängda och rädda i sitt kroppsspråk samt att de skildras i hemmiljö medan 

Ross framställs som mer offensiv och visar honom i vad som kan tas för en kontorsmiljö. 

Bilderna konnoterar hårddraget att kvinnorna hör hemma bland prydnadskuddar och männen 

vid ett skrivbord. I kombination med texten blir den manliga normen extra tydlig – det är 

mannen som äger affären samt en manlig polis som åtar sig fallet.  

 Beskrivningarna vid bilderna på vad personerna har gjort vid tillfället för brottet visar också 

delvis på stereotypa föreställningar över vad kvinnor och män ska göra på sin fritid. 

Kvinnorna har till stor del ägnat sig åt vad man kan anse vara neutrala aktiviteter förutom att 

Jessica bland annat har varit på bio och de filmer som finns redovisade för hennes del är 

romantiska dramer och komedier. Mannen får tv-tablån som alibi vilket visar på 

Westlingprogram, nyheter, sport, program om gladiatorer och tv-programmet Baywatch. 

Även en annons från en sportartikelbutik finns med som alibi för vad han har gjort. 

 

Nästa sida består av fyra korta berättelser: 

Silly little girl beskriver en flickas försök till snatteri, och misslyckande.  

”Silly little girl 

[…] tempted to steal some cheap jewellery […] 

It is the beginning of a long nightmare.”146 

Rubriken är talande för hur flickor kan bli betraktade i samhället. Fåniga små flickor. När 

berättelsen dessutom handlar om en flicka som försöker göra något aktivt (må vara snatteri) så 

blir resultatet att hon misslyckas, flickor ska inte försöka sig på att vara aktiva. Föremålet för 

hennes stöld är dessutom något så trivialt som cheap jewellery, billiga smycken, vilket visar 

på det ogenomtänkta, irrationella handlandet att inte stjäla något som faktiskt har ett värde. 

 

Nästa berättelse på sidan berättar om en familj som emigrerar till Amerika: 

“Trick or treat 

[…] Nicholas, who was only nine, found the strange new life exciting, but his 16-year-old 

sister, Olga, was very nervous and was frightened by many of the new things around 

her.”147 

Pojken i familjen tillskrivs en traditionellt manlig egenskap, han är exalterad, nyfiken över det 

som är nytt. Flickan får de traditionellt kvinnliga egenskaperna nervös och rädd. Med till och 
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med ett litet ord som but istället för and, väljer texten mellan pojken och flickan. Hon blir 

motsatsen till hans säkra beteende, motsatsen till den manliga normen.  

 

Vidare på sidan kommer en berättelse som handlar om en ung man som tar för sig genom att 

köpa en tidning som visar sig redovisa morgondagens nyheter, vilket han kan ta tillvara och 

dra fördelar av: 

”The outside chance 

The young man wants to make money and have his own business. […] 

He buys a newspaper, but it has tomorrow’s date on it. […] 

Unfortunately, he forgets there are other things to read in a paper as well.” 148 

Beskrivningen av den unga mannen i denna historia skiljer sig från beskrivningen av den 

fåniga lilla flickan i den tidigare berättelsen. Dessutom skiljer sig berättelsen åt i 

genusbeskrivningen genom att flickan försöker ta sig för något men misslyckas, pojken kan 

dra fördel av vad som läggs fram för honom. I slutet av de korta berättelserna är 

beskrivningarna också olika. Flickan hamnar i en ”long nightmare” medan det i pojkens fall 

insinueras att han lyckas men att han glömmer att det också finns annat att läsa i tidningen. 

 

Den fjärde berättelsen på sidan handlar om en man och ung kvinna. 

”The pickpocket 

The man sitting in the hotel lobby sees a young woman steal from a rich guest. He stops 

her as she leaves the building, takes her quietly to one side, and accuses her of being a 

pickpocket. He says he is a detective, and she says she is a kleptomaniac. […]”149 

Kvinnan försöker återigen handla aktivt, men misslyckas. Mannen är den som tar tag i 

situationen, och lugnt och sansat tillrättavisar kvinnans beteende. Dessutom får mannen sig 

tillskrivet yrket detektiv, vilket kan sägas representera logik och slutledningsförmåga medan 

kvinnan får ett tvångsmässigt och irrationellt beteende som kleptomani. 

 

I följande avsnitt i boken berättas det om Skottland, Wales och Nordirland. I detta avsnitt är 

bilderna talande för hur boken väljer att framställa kvinnor och män. Majoriteten av bilderna 

visar män i aktivitet. De går bland annat i musikparad, är på jakt och vaktar gator som 

soldater. Den enda kvinna som finns med är en tecknad bild på en kvinna som fotograferar en 

säckpipespelande man. 
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Det finns även reflektioner att göra i texten. 

”Queen Elizabeth I of England never married and she had no children.”150  

Tillskrivningen av kvinnan i position till familjerelationer är klassiskt inom den traditionella 

genusbeskrivningen. I det här fallet finns det ett historiskt intresse i att berätta att hon inte var 

gift samt att hon inte hade några barn. Däremot görs det ingen förklaring till denna historiska 

kontext, där tronens innehavare var tvungen att avla legitima arvingar för tronföljden. Inte 

heller berättas det om vad drottning Elizabeth utförde under sin levnad som regent, hon blir 

bara till en barnlös drottning som efterträds av en man. 

 

I nästa stycke, ”Crossing the border”151 finns det en strimma av utmaning av genusrollerna. 

Kvinnan i paret som besöker Skottland är den som får den aktiva rollen när hon fotograferar, 

spelar in och pratar med mannen i kilt som spelar säckpipa. Den musicerande mannen blir till 

objektet i detta fall, med det är inte enbart på grund av sitt utseende som han uppmärksammas 

utan för sin kultur och sin roll som säckpipespelare. 

 

I avsnittet om Wales152 väljer författarna till boken att beskriva manliga regenter i berättelsen 

kring landets historia. Kungarna erövrar och vinner land, detta i kontrast till beskrivningen om 

drottning Elizabeth i texten ovan. Nästa stycke handlar om Nordirland som beskrivs som ett 

delvis våldsamt område men med förhoppning om fred.  

”For more than 25 years television and newspapers reported the violence in Belfast, 

Londonderry and along the Irish border.”153 

I samband med texten syns två svart-vita fotografier. Det ena föreställer en stor mängd 

soldater och pansarfordon bakom en sköldmur. Det andra visar tre unga pojkar i civila kläder 

som står bredvid en leende manlig soldat med vapen. Den manliga stereotypen som violent, 

våldsam, krigsintresserad/soldat förstärks alltså då det bara är män som syns i krigiska 

situationer på bilderna. Även det faktum att det är små pojkar som befinner sig tillsammans 

med soldaten spär på traditionen om pojkars krigslekar och fascination över vapen. Texten i 

kombination med de bilder som finns tillgängliga av soldater, pojkar och män, kan även 

tolkas som om det är männen som styr och skapar samhället på Nordirland.  
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5.5.2. Diskursiv praktik 

Överlag är engelska bokens textframställning skönlitterär, även om den ingår i den faktagenre 

som skolan ska röra sig inom. Ämnet engelska är inte traditionellt sett bundet till en 

könstillhörighet på samma sätt som teknik eller hemkunskap, vilket innebär att bokens 

författare förmodligen inte känt kravet att behandla jämställdhet som ett specifikt ämne. 

Resultatet har då blivit att den förmedlar en diskurs där mannen är norm och kvinnan finns i 

relation till denna norm, ofta som den irrationella motsatsen, även om detta kanske inte är 

meningen från författarnas sida. Undantaget i kapitlet vi analyserat är en av bilderna från 

karnevalen i London, där en kvinna greppar sitt skrev på ett ”manligt” sätt. Det är osäkert om 

detta är ett medvetet försök till att av-objektifiera kvinnan. Troligast är att denna bild, liksom 

de andra, har hamnat i boken utan större baktanke. Och även om den bilden är utvald med 

mening, så förstärker den på ett sätt den manliga stereotypen, och samtidigt fördomar om att 

kvinnor måste bete sig som män för att få makt i ett manligt styrt samhälle.  

 

De texter som är återgivna i kapitlet är ofta noveller eller liknande skrivna av olika författare 

utan att vara tänkta för en skolbok i engelska från början. Hur dessa författare valt att berätta 

sina historier kan inte göras något åt, men däremot hade det kunnat förekomma en större 

medvetenhet angående genusframställning hos dem som valt ut texterna till läroboken.  

 

I berättelsen om butiksägaren som blir bestulen figurerar en kvinna, hans hustru. Hon blir 

beskriven som mycket rädd och i behov av en mans hjälp. Liknande finns i historien om 

kvinnan som flyttat med sin make till Kina, där hon blir rädd när det knackar på dörren på 

kvällen. Dock så trotsar hon sin rädsla och behöver ingen man till hjälp i den stunden. Dessa 

båda framställningar – att kvinnan är rädd, kan reproducera en stereotyp myt om kvinnan som 

det svagare könet och i behov av en make.  

 

I de texter som nu är med i boken är språket varierande beroende på vem som har 

huvudrollen; exempelvis är berättelsen om kvinnan i Kina mjuk, beskrivande och känslosam 

och i berättelsen om mannen som blir bestulen i affären är meningarna korta, bestämda och 

faktaspäckade. Visserligen är det olika sorters berättelser, men framställningarna är ändå 

talande för hur boken och i förlängningen även samhället ser på hur kvinnor och män 

gestaltas. Bilderna, som förmodligen enbart är tänkta för att exemplifiera berättelserna, visar 

implicit en tydlig uppdelning av män och kvinnor som aktiva respektive passiva, öppna 
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respektive hopkrupna, åskådare respektive objekt. Övergripande diskurs i boken ger därför ett 

traditionellt synsätt på kvinnor och män. Och det är mannen som sätts först, eftersom det är 

betydligt fler män än kvinnor som visas och beskrivs. Kvinnors egenskaper skildras genom 

kapitlet som vårdande, passiva och objektifierade – stereotypa kvinnor. Männen blir via 

texterna och bilderna tillskrivna stereotypa aktiva roller som jägare och soldater. Detta gör att 

diskursen i boken tillhör den normativa för samhället, där mannen fortfarande är det första 

könet och kvinnan kämpar i motvind för större inflytande. 

5.5.3. Social praktik 

Boken ger inte ett facetterat synsätt på genus eller nya infallsvinklar i jämställdhetsfrågor för 

eleverna att begrunda. Rollerna för könen är i boken fixerade enligt samhällets normer och 

reproduceras utan eftertanke. Kvinnor inbjuds inte till att vara annat än vad de 

schablonmässigt anses vara eller hur de ser ut, och detsamma gäller för männen. Ideologin för 

vad som i samhället anses norm, den västerländska, heterosexuella mannen, underbyggs och 

reproduceras av bokens schablonmässiga beskrivningar av vad kvinnor och män har för 

egenskaper. Till och med mycket korta berättelser i boken som ”Silly little girl” eller ”Trick 

or treat” hinner befästa och cementera våra påtagna roller. Alltså befäster boken enbart 

traditionella genusdiskurser. Då boken är en skolbok och därigenom kan anses ha hög 

trovärdighetsfaktor så blir könsrollerna än mer implicit indoktrinerade i eleverna.  

 

Är eleven jämfört med normen otraditionell i sitt sätt att vara i sin könstillhörighet, till 

exempel en flicka med ”manliga” intressen, saknas identifikationsmöjlighet för henne/honom. 

Även om det bara rör en bok i ämnet engelska så är den ytterligare ett medium bland alla 

andra som fastslår hur traditionella genusegenskaper ska te sig. Detta kan göra att de personer 

som är alternativa i sin könsroll får svårare att hantera sitt, enligt samhällets norm, 

utanförskap. Detta kan i sin tur leda till en högre intolerans av vad som anses annorlunda än 

den vi har i samhället i dag samt påbyggnad av ”vi- och/mot dom”- tendenserna som redan 

existerar. Dessutom är de heteronormativa föreställningarna genomgripande. Det finns inte 

någon annan uppfattning/leverne än det heterosexuella. Alltså saknas det också identifikation 

för personer som inte hamnar inom ramen för det heteronormativa. Att vara homosexuell är 

inget som man ska prata om och inget som anses som normalt. Vilket underbygger 

människors svårigheter i vårt samhälle att så att säga komma ut med sin sexuella läggning. 

Återigen, detta är en lärobok i ämnet engelska och författarna känner förmodligen inte att 

ansvaret för jämställdhetsfrågor eller hetero-homosexuella debatter ligger hos dem. Men i och 
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med att det är en skolbok kan man anse att de som skapat den borde ha ett högre medvetande 

för vad de underförstått förmedlar till sina läsare, även om det inte är deras intention, samt 

vad innehållet egentligen är med och skapar för samhälle i framtiden. 
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6. Slutdiskussion 
I detta avsnitt vill vi sammanfatta och dra slutsatser av det resultat vi har fått via vår analys. 

Innan vi kommer till diskussionen vill vi göra en kort sammanfattning av vad analyserna för 

varje bok har visat, för att våra kommande resonemang ska bli lättare att följa. 

6.1. Sammanfattning av analysresultat av de fyra böckerna 

• Puls Teknik. En manlig författare. Här ser vi ett försök till att jämställa teknikämnet 

mellan män och kvinnor genom ett speciellt ”jämställdhetskapitel”. Författaren verkar 

vara nöjd med att särbehandla genusfrågor på dessa två sidor och lämnar det därför 

därhän i resten av boken. Den underliggande diskursen genom boken, även i avsnittet 

om jämställdhet, är mannen som norm, och kvinnan som den som är och gör något i 

förhållande till normen. I övriga boken finns en klar underrepresentation av kvinnan, 

till exempel är det enbart en kvinnlig uppfinnare som förekommer i hela boken och då 

i jämställdhetskapitlet under rubriken Okänd uppfinnare, detta till skillnad från 

flertalet manliga uppfinnare som rubriceras med namn och även ofta med bilder. Vår 

analys har lett fram till tolkningen att det enligt boken är tydligt att mannen är den som 

innehar hegemonin inom teknikområdet och också kommer att fortsätta med det, trots 

försök till jämställdhet. 

• Hem- och konsumentkunskap. Tre kvinnliga och en manlig författare. Denna bok är 

överlag i så fullkomlig avsaknad av könstillhörighet att den blir androgyn. Texten 

tillskriver inte någon en könstillhörighet, (han/hon används inte, istället används vi 

och du) och bilderna är ofta tecknade och så neutrala att de kan tolkas till att föreställa 

både flickor och pojkar. Ett undantag finns dock i det analyserade avsnittet som 

behandlar ätstörningar och ideal. Här uttalas det att det är flickor/kvinnor som blir 

drabbade av anorexi och bulimi, de ätstörningar boken tar upp. I förbigående nämns 

att mycket få pojkar drabbas. Det står också att ätstörningar kan bero på ”det slanka 

kvinnliga skönhetsidealet vi har i västvärlden”. Detta skönhetsideal ifrågasätts inte, 

och inte heller nämns att det kan finnas pojkar/män som också lider av komplex för 

sitt utseende. Då ämnet hemkunskap traditionellt sett tillhört kvinnan, kunde man 

kanske förvänta sig en underrepresentation av mannen i denna bok, som en motsats till 

teknikboken. Dock är författarna mycket noga med att inte tillskriva något av könen 

särskild vikt, utom då i det analyserade kapitlet där ätstörningar och skönhetsideal i 

stort bara tillräknas kvinnor. 
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• Gleerups NO Biologi. En manlig redaktör. I det analyserade kapitlet om fortplantning 

och sexualitet görs ständigt en uppdelning/segregation mellan norm och icke-norm. 

Mannen och hans (hetero)sexualitet blir återigen den schablon som allt annat utgår 

ifrån. Han får sexuella drömmar i puberteten medan flickan får menstruation. Kvinnlig 

sexualitet tillskrivs ofta rena fortplantningsfunktioner och även bekymmer/faror, med 

aborter, könssjukdomar och andra problem. Detta medan manlig sexualitet ofta 

tillskrivs lust och njutning. Homosexualitet särbehandlas i ett avsnitt där det som 

pekas ut är svårigheterna med att vara homosexuell, samt att det förekommer 

stereotyper och fördomar för de som är kär i någon av samma kön. Stereotyperna 

ifrågasätts, men bekräftas samtidigt med ett fotografi av ett stereotypt, homosexuellt 

manligt par. Fördomarna blir däremot inte ifrågasatta, utan blir beskrivna med 

utgångspunkt i att homosexuella blir hånade och tillskrivna glåpord, så som bög och 

flata. Efter ett särskilt avsnitt om homosexualitet lämnas det sedan därhän, förutom då 

homosexualitet nämns i samband med HIV och AIDS – ytterligare svårigheter. 

• Wings – Base book. Två manliga och två kvinnliga författare. I denna bok har 

författarna uppenbarligen inte varit medvetna om den diskurs de förmedlar. Här ser vi 

än en gång den heterosexuelle mannen exnominerad som norm och som den med makt 

och i kontroll. Männen framställs via bilder och text som aktiva, till exempel som 

polis, butiksägare och doktor. Detta medan kvinnorna nomineras till passiva objekt. 

De är till exempel uppklädda och sminkade i en karneval, de är butiksbiträden, de 

shoppar och de är hustrur. Författarna har vidare valt att reproducera historier och 

berättelser som underbygger en traditionell syn på genus. Till exempel: När de talar 

om Elizabeth I så beskrivs att hon inte gifte sig eller fick barn. När de talar om 

manliga regenter så är det deras krig och erövringar som lyfts fram. 

6.2. Manlig heterosexuell norm 

Ett tankeexperiment är att föreställa sig kvinnor på alla de bilder där det förekommer män, 

och tvärt om att föreställa sig män där det förekommer kvinnor, i de fall där det inte spelar 

någon roll vilket kön personen på bilden ska visa. Då inser man vilken snedfördelning som 

förekommer i våra läroböcker. Dessutom får man upp ögonen för hur vi är påverkade och 

lever i de diskurser som finns i samhället. Det är också intressant att fundera på vad 

författarna väljer att berätta, till exempel historiebeskrivningar, när majoriteten av de personer 

som beskrivs är män. Det finns andra historier att berätta, där även kvinnan har sin självklara 

plats. Men den normativa ideologin gällande män och kvinnors makt tar överhanden och 
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prioriteringen av vad som är viktigt att berätta blir utifrån den diskurs vi tillhör. Denna 

ideologi är så förhärskande och allmänt vedertagen, att det kan vara så att enda gången man i 

vardagen funderar över den underliggande framställningen (till exempel presentering av fler 

män än kvinnor på bilder och i text) av våra kön är när det finns en överdrift åt det icke 

normativa hållet. Detta kan till exempel vara att kvinnor får majoritet i det faktiska antalet 

benämningar eller visningar eller att ej traditionella roller besätts i situationer där man inte 

förväntar sig det. 

6.2.1. Kvinnors och homosexuellas maktlöshet 

Huvudexnomineringen som görs i nästan alla böcker (med undantag i Hemkunskapsbokens 

androgyna framställning) är att den heterosexuelle mannen är den som har makten. 

Nomineringen blir därmed att kvinnor och homosexuella inte har makt. Ett tydligt exempel på 

kvinnans icke-makt är teknikbokens frågeställning i uppgift 6, där författarna ställer frågan 

om kvinnor skulle ha tänkt annorlunda inom vissa samhällsuppbyggande områden. Här 

ifrågasätts inte männens traditionellt självklara roll som de som bestämmer hur vårt samhälle 

ska se ut. I skolboken i engelska blir samma sak tydligt i de bildval som finns i boken, där 

majoriteten av bilderna visar män medan kvinnor till stor del visas i sammanhang som bygger 

upp den betydelseproduktion som diskursen innefattar, som passiva affärsbiträden, rädda fruar 

och objekt för männen att beskåda. Den övervägande beskrivningen av mannen i olika 

yrkesidentiteter och i hjälteroller leder till en konnotation som får anses som positiv i vårt 

samhälle. Mannen är till exempel logisk, bestämd och intelligent. Detta gör att kvinnan blir 

nominerad som den som inte tillhör denna grupp. I alla böcker utom biologiboken utelämnas 

homosexualitet helt och hållet, vilket leder till att även den gruppen blir helt maktlös genom 

sin totala frånvaro. I läroboken i biologi där homosexualitet faktiskt tas upp blir det enbart 

särbehandlat och tillskrivet svårigheter och intolerans – homosexualitet blir ett problem och 

det är tydligt att ett heterosexuellt förhållande är det som är rätt i samhällets ögon. Även där 

homosexualitet nämns så tillskrivs dessa människor bara en roll som en grupp utanför normen 

och i förlängningen utanför samhället.  

6.2.2. Segregering av norm jämfört med icke-norm 

Teknikboken är den mest utmärkande boken som underbygger hegemonin gällande 

genussystemets upprätthållande genom att urskilja, vad som diskursen i samhället till stor del 

anser vara en ”kvinnofråga”, ett kapitel om jämställdhet. Kvinnornas problem med att ta sig in 

i teknikens värld sätts i fokus för att visa på att författaren bryr sig om att lyfta problemet till 
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ytan. Men då inget annat i boken visar på den uppfattningen så blir kapitlet istället en 

hegemonisk förhandling, där den normativa, manliga författaren tar upp jämställdhet i kraft av 

sin makt. På så sätt är ändå kvinnors problem med i boken och behöver inte integreras i den 

utan kan särbehandlas på två sidor. Detta leder till att kvinnor fortsätter att segregeras från den 

”manliga teknikens värld” och i förlängningen det manligt styrda tekniksamhället. 

 

När det gäller homosexualitet tas det som sagt enbart upp i boken om biologi, men även här 

sker en hegemonisk förhandling liknande den vi ser i teknikboken om jämställdhet. Via 

särbehandling påpekas hur mycket homosexuella sticker ut från normen och i stycket går det 

även att läsa hur svårt det är att vara homosexuell, att man kan mötas av intolerans och 

hånfulla elakheter. Att banalisera denna intolerans med dessa ord förtar allvaret av att 

särbehandla och kanske till och med skada personer med annan sexuell läggning. Boken 

menar dessutom att tidigare skällsord som bög och flata idag används av de homosexuella 

själva. Detta etablerar glåpord för homosexuella som fullt accepterande vilket än mer leder till 

intolerans, alienation och segregering mellan de med ”heterosexuellt normativa” 

känslomässiga och sexuella preferenser och de som avviker från sagda norm. 

Marginaliseringen av homosexuella sker i samklang med kvinnors undanskuffande. Båda 

dessa två grupper ges mindre betydelse medan de röster som hörs högst och mest är de som 

tillhör de heterosexuella männen.  

6.2.3. Obestridd norm  

Det är inte på många ställen i böckerna som vi upplever att det ges utrymme till reflektioner 

om genussystemets upprätthållande, läromedlen väljer att presentera istället för att 

problematisera könsrollerna. Texterna försöker inte ge en mer komplex och inbjudande bild 

av att könen inte måste vara fast i de roller som samhället skapat. Inte ens i teknikbokens 

specifika kapitel om just jämställdhet finns en inbjudan till reflektion på ett sätt som kan vara 

önskvärt. I uppgifterna kring kapitlet erbjuds det visserligen eftertanke och diskussion, men 

exemplen är byggda på den binära stereotypa bilden vi har av genus i vårt samhälle och 

förstärker den samtidigt som författaren uttrycker en önskan till debatt.  

 

I boken i engelska är inte syftet att ge en komplex bild av genus, men å andra sidan har 

böckerna ett ansvar enligt skollagen och läroplanen att stå för något mer än traditionella 

åsikter i en lärobok, oavsett vilket ämne boken handlar om. Det är viktigt att, som Moira von 

Wright säger (se kap. 2.1. – Läroböckernas betydelse), böckerna inkluderar läsaren i texterna 
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och erbjuder olika perspektiv och är öppen för elevernas skilda livsvärldar. Därför kan vi 

ifrågasätta läroboken i engelska med dess obefintliga uppmuntran till eleverna att utveckla en 

individualitet istället ger dem en bild av ett stereotypt samhälle där kvinnor är hustrur, och 

barnlösa drottningar medan männen är samhällshjältar och erövrande kungar. Som tidigare 

forskning även visat, så kan konstruktionen av genus i språkböcker bero på ett mindre 

långtgående jämställdhetsarbete i andra länder än vad som anses bedrivas i Sverige. Men detta 

resonemang faller ändå i vårt fall med tanke på att det är svenska medförfattare till dessa 

böcker som även de bär ansvaret att välja ut det material som används. 

6.3. Tidigare forskning i relation till vår analys  

Även om vi inte har räknat och satt procenttal på kvinnors och mäns antal benämningar, inte 

heller på till exempel egenskaper som sätts i relation till kön, så är det lätt att göra ett överslag 

på den faktiska övervikten av representation av män. Detta gäller för alla böcker med 

undantag för hemkunskapsboken, som vi tidigare sagt är nästintill androgyn. Vi kan 

underbygga vårt resonemang i tidigare forskning som finns inom ämnet, till exempel Antti 

Ylikiiskiläs (se kap. 2.2. – Grammatikböckers framställning av män respektive kvinnor) 

undersökning av 1900-talets grammatikböcker gällande genusframställning. Här menar han 

att kvinnor ofta tilldelas roller i hemmet och inom vård och omsorg samt att de ofta blir 

tillskrivna familjeord som fru, mamma eller syster. Det samma har vi sett i de böcker vi 

analyserat och då främst i boken i engelska där kvinnor ofta är just hustrur eller framställs 

som betittade objekt i bilderna.   

 

Även Benckert och Stabergs undersökning av NO-böcker (se kap. 2.5. – Äldre forsknings-

resultat gällande genus i skollitteratur) sammanstämmer och bekräftar våra analysresultat. De 

menar att skolan visar på att NO-ämnen som naturvetenskap och teknik tillhör männen och att 

det är en manlig föreställningsvärld som visas i skolböckerna de undersökt. Kvinnor och 

flickor blir representerade i NO-böckerna som tillhörande skola, omsorg och fritid. Benckert 

och Staberg har även kommit fram till att historiska skildringar i böckerna nästan uteslutande 

handlar om män. Detta kan även vi se i vår analys av engelsk- och teknikboken där kvinnor 

som sagt reduceras till en ogift, barnlös drottning och en okänd uppfinnare medan männen får 

mycket större plats och härleds till sina handlingar, till exempel erövringar, istället för sitt 

civilstånd.  

Ytterligare stöd för vår analys att mannen framställs som norm finns i forskning gjord av 

Jonsson (se kap. 2.3. – Konstruktion av genus i svenska läseböcker). Hon har undersökt 
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böcker i svenska från olika år, och kommit fram till att 2000-talets böcker närmar sig 1950-

talets i konstruktionen av genus, i bemärkelsen att män och kvinnor ställs som motsatser och 

att det är en heterosexuell norm som framkommer. Detta har vi kunnat se tydligt i alla våra 

analyser, men kanske främst i boken om biologi. Visserligen finns det en uppenbar skillnad 

rent fysiskt mellan män och kvinnor som vi inte kan ifrågasätta. Något som däremot kan 

ifrågasättas är hur texten framhåller dessa olikheter och till exempel drar vidare paralleller till 

att det sexuella uppvaknandet främst är något som händer pojkar medan flickor får 

menstruation, vilket visar på de binära motsatser som framkommer i boken. Mannen är 

sexuell, kvinnan inte. Mannen kan njuta av sex, kvinnan borde frukta det då hon kan bli med 

barn/tvingas göra abort/få könssjukdomar.  

Jonsson har vidare kommit fram till att pojkar oftare är aktiva och innehar huvudrollen i 

texterna medan flickorna bara lyfts fram om någon behöver tas omhand. I läroboken i 

engelska märks detta särskilt tydligt, exempelvis i berättelsen om kvinnan som tar om hand 

och pysslar om en liten pojke i Kina. 

 

Liknande resultat går att hitta i Kjønnsroller i lærebøker (se kap. 2.5. – Äldre 

forskningsresultat gällande genus i skollitteratur). I rapporten menar man att det finns dolda 

budskap i läroböckerna. Dessa budskap förekommer i form av under- eller stereotyp 

representation av kvinnor, vilket vi kan jämföra med de underliggande diskurser vi funnit i 

vårt analysmaterial där diskurserna fungerar cementerande av traditionella könsroller och 

mannen som norm. I sagda norska rapport står även att läsa att dessa dolda budskap kan 

härledas till det faktum att det ofta är manliga författare bakom läroböckerna. I vårt fall kan vi 

inte helt godta det som förklaring. I biologi- och teknikboken kan det tänkas haft inverkan, då 

det är manliga författare och redaktörer som står för böckerna. I boken i engelska är det två 

manliga och två kvinnliga författare som valt ut innehållet i boken. Här borde de kvinnliga 

författarna, om den norska rapporten har rätt, i så fall haft en större medvetenhet om den 

diskurs som förmedlas, men troligast är att alla författare är så inne i den reproducerade 

diskursen att de inte tänkt på vilket budskap de indirekt sprider. I hemkunskapsboken är det 

fyra kvinnor som står som författare och redaktörer. Då denna bok är den enda som vi bedömt 

vara någorlunda könsneutral överlag så kan det som menas i Kjønnsroller i lærebøker 

stämma. Det kan vara så att författarna verkligen ansträngt sig för att tvätta bort den 

traditionella könsuppdelningen av hemmets sysslor, så till den grad att texten blir identitetslös 

ur ett genusperspektiv. 
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6.4. Skillnad ”kvinnligt” ämne respektive ”manligt” ämne 

Den enda boken som gör ett försök till könsneutralitet, och lyckas någorlunda med det, är som 

sagt hemkunskapsboken, vilken överlag är androgyn båda gällande text och bild. Ändå 

framkommer en stereotyp bild av det västerländska, slanka, kvinnliga skönhetsidealet som 

cementerar kvinnans roll rom objekt i samhället. Samtidigt som de problem män kan ha 

angående mat och hälsa utelämnas, och på så sätt förstärks även den manliga, självsäkra, 

okänsliga stereotypen.  

 

Ställer man hemkunskapsboken i jämförelse mot teknikboken så kan några intressanta 

slutsatser dras. Inom tekniken, ett traditionellt manligt ämne, visar man på en vilja till att 

främja jämställdheten, men stökar sedan undan den genom att ha ett speciellt kapitel om 

ämnet. I resten av boken är det sedan en tydligt manlig diskurs som framkommer, med 

manliga uppfinnare, män i exempel och män på bilderna. I hemkunskapen, ett traditionellt 

kvinnligt ämne, är istället alla kön utplånade och en androgyn diskurs framkommer, med 

undantag för ett kapitel. Detta kan tyda på att man inom det ”kvinnliga” ämnet måste vara 

noga med att inte utesluta mannen medan det inom det ”manliga” ämnet inte finns, eller 

behöver finnas, samma försiktighet. Detta resonemang underbyggs även av en del av den 

tidigare forskningen som vi har tagit del av. Steenberg (se kap. 2.4. – Mannen som 

beskrivning eller könsneutral beskrivning) menar att om inte böckerna främjar män specifikt 

så lutar de istället åt ett könsneutralt håll, aldrig ett rent kvinnligt. Detta kan bero på en skev 

balans i jämställdhetsarbetet, där kvinnor ska släppa in männen på ”sina” områden medan 

männen inte behöver göra det motsatta gällande kvinnor.  

6.5. Flera läromedel i kombination 

Även om vissa av sakerna vi pekar på gällande genus i böckerna är små, så anser vi det viktigt 

att göra eftersom det är mycket få ställen där de traditionella stereotyperna kring kön utmanas. 

Dessutom skildras i stort samma uppdelning av genus i de fyra böcker vi analyserat. Då dessa 

böcker ingår som undervisningsmaterial i samma årskurs åtta, kan man föreställa sig att de 

reproducerar och cementerar varandras genusbild. Eleverna får gång på gång till sig ett 

synsätt där normen underförstått är en heterosexuell man, och där allt annat får sin plats och 

funktion i förhållande till denne man. Mycket av det som beskrivs i böckerna kring genus är 

underförstått och det är svårt att på ett ytligt plan se att texterna fungerar som traditionellt 

genus-återskapande, detta på grund att vi lever i de diskurser som vi gör och dessa är 
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påverkade av att traditionella genussystem inte ifrågasätts i allt för hög grad, om någon grad 

alls i de allra flesta fall. Läroböcker överlag kan anses vara korrekta, faktamässiga och inneha 

en hög trovärdighet. Detta i kombination med Edfeldts mening (se kap. 1.1.3. – Skolan och 

dess läromedel som påverkare) om att skolan och dess läromedel är en stark påverkare i hur 

eleverna förbereds för framtidens samhälle. Detta skulle i vårt fall leda till att böckerna i hög 

grad indoktrinerar eleverna i ett genussystem som inte är i linje med skolans 

jämställdhetsarbete i bemärkelsen de riktlinjer som finns via Lpo94. Det som skrivs i 

läroböckerna kan för eleverna visa på den sanna verkligheten eftersom det innehållet är 

beskrivet som sant i den diskursiva praktiken.  

6.6. Slutsatser 

Vi ville i vår uppsats bland annat undersöka vilka sanningsregimer som gynnas i böckerna. 

Den vedertagna sanning som författarna utgått ifrån verkar efter våra analysresultat vara 

mannen som ofrånkomlig norm. Det är denna norm som innehar hegemoni i böckerna och gör 

eftergifter åt det som faller utanför normen i form av jämställdhets- och 

homosexualitetskapitel, vilket i praktiken särskiljer hetero- och homosexuella kvinnor samt 

homosexuella män från normen än mer. Ett undantag från detta är som tidigare nämnts 

hemkunskapsboken, där genus i form av androgynitet är förhärskande. Även om intentionen 

hos författarna inte är att reproducera denna vedertagna sanning där mannen är norm, så lyser 

den igenom i de val av texter och bilder som gjorts till läroböckerna. 

 

En av de frågor vi ville ha svar på genom vår analys var om skolböckerna ger eleverna 

tillgång till flera diskurser gällande genus. Av de fyra böcker vi analyserat kan vi konstatera 

att de genusdiskurser som framkommer speglar en föråldrad syn på män, kvinnor och 

sexualitet. I Lpo94 står det bland annat att eleverna inte ska bli ensidigt påverkade utan tränas 

i att kritiskt granska förhållanden i samhället. Vi anser inte att de analyserade läroböckerna 

uppmuntrar till detta kritiska tänkande, utan snarare fastslår traditionella synsätt på män och 

kvinnor i avseendet känslor, sexualitet, skönhetsideal och egenskaper. Enligt Althusser är 

skolan en av de samhälleliga institutioner som är med och reproducerar rådande ideologi, i 

vårt fall den ideologi som går ut på att heterosexuella män är de med makt i samhället. Då de 

böcker vi undersökt nästan undantagslöst har samma utgångspunkt, den manliga normen, blir 

eleverna socialiserade in i ett patriarkalt samhälle. De ges inte möjlighet att ifrågasätta 

samhällets skapade genussystem genom dessa läromedel.  
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Lpo94 ska främja en jämställdhet inom skolan vilket även innefattar skolböckerna. Vad vi i 

vår undersökning ser är att läroböckerna inte uppfyller de krav som riksdagen har bestämt 

gällande jämställdhet. Skolböckerna är med och reproducerar genussystemet och socialiserar 

in eleverna i ett synsätt som bygger på cementerade uppfattningar kring könen. Böckerna ger 

inte eleverna möjlighet till att behålla sin individualitet utan ger mallar för hur man i sitt kön 

ska bete sig, eller välja yrke eller ska ha för egenskaper. Dessutom får inte flickor och 

homosexuella samma positiva identifikationsmöjlighet som heterosexuella pojkar får, till 

exempel i avseendet sexualitet. Läroplanen kan ses som moraliserande och inte 

överrensstämmande med verkligheten, genom att författare väljer att ignorera de mål som 

planen beskriver. 
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7. Förslag till vidare forskning 

En intressant studie som skulle kunna göras är att undersöka vad som framkommer i ett större 

sammanhang gällande genusframställning. Diskursanalysen av läroböckerna skulle kunna 

utvidgas till att även innefatta lektioner, diskussioner kring uppgifterna i böckerna och 

intervjuer av elever för att se hur de uppfattar budskapet som framkommer, alltså 

receptionsforskning. Lärarna skulle även de kunna involveras i studien genom att de blir 

intervjuade om hur de ser på genusframställningen i skolböckerna och huruvida de är 

medvetna om de diskurser som de själva kan vara med och sprida till eleverna. 

 

En annan studie att ta sig an vore att utvidga materialet till fler böcker, kanske alla böcker 

inom en årskurs på en specifik skola för att på så sätt se om alla böcker medverkar till att 

sprida samma genussystem, eller om det finns ämnen i vilka böckerna hjälper till att luckra 

upp sagda system. Man kan även analysera flera böcker inom samma ämnesområde för att se 

hur mycket som skiljer från bok till bok beroende på vem/vilka som skapat den. Ytterligare ett 

steg vore att utvidga den geografiska spridningen på materialet som undersöks så att även 

andra länders läroböcker analyseras för att se eventuella skillnader i genusframställning 

internationellt sett. 

 

Det kan också vara intressant att försöka utreda hur författare av skolböckerna ser på sin 

diskurstillhörighet gällande genus, och hur dessa problematiserar denna i arbetet med att 

utforma läroböcker. 
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