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Abstact 

Titel: The gender-segregated labor market begins in primary schools 
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Supervisor: David Gunnarsson  

 

The aim of this study is to investigate how gender and class are portrayed in textbooks that are 

used in teachings of social studies. This study uses a qualitative research method analysising 

both texts and images. The theoretical framework used is intersectionality and gender 

perspectives developed by Hirdman (1988) and Josefson (2005). The questions focused in the 

study are the following:  

 

•  How are men and women portrayed (through both text and images) in two 

textbooks used in social studies? 

• Is the portrayal of men and women based on traditionally female and male-

dominated jobs? And is there a correlation between female and male 

characteristics in the professions that appears in the textbooks? 

• Are men and women portrayed (in the textbooks) as if belonging to separate classes? 

 

The results show that female and male characteristics are kept apart in the textbooks, and that 

women and men generally are associated with traditional female and male-dominated jobs 

and jobs that are described by female or male characteristics. The result however shows an 

equal distribution of men and women in the textbooks.  
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1. Inledning    

Under min tid som lärarstudent och VFU-praktikant har jag upplevt att lärare ofta använder 

sig av läromedel i undervisningen. Därför anser jag att det är ytterst viktigt att granska 

läromedel. Widèn (2015) menar att tidigare studier visar att läromedel har en central roll i 

undervisningen, då många lärare planerar undervisningen utifrån läroböcker (Widén, 

2015:181-182). Skolverket (2015b) betonar dessutom att tidigare studier från Sverige och 

Norge  visar att det är få lärare som planerar undervisning utan att inkludera läromedel. Det 

framkom dessutom att majoriteten av lärarna planerar undervisningen utifrån läromedel 

(Skolverket 2015b).    

  

Statens institut för läromedelsinformation (SIL) ansvarade fram till år 1991 för att göra en 

central granskning av läromedel i Sverige.  Mellan år 1983-1974 granskades samtliga 

läromedel som skulle användas i undervisningen i förväg.  Dessa granskningar kontrollerade 

bland annat om böckerna överensstämde med kursplaner, objektivitet och språk.  Från år 1974 

granskades enbart böcker inom de samhällsorienterade ämnena, och år 1983 försvann statens 

rätt att godkänna eller underkänna läromedel. Efter år 1991 sker endast granskningar av 

läromedel i efterhand och inte i förväg som tidigare. Idag förväntas lärare utföra dessa 

granskningar. Därtill bör lärarutbildningen utbilda lärare som är medvetna om vikten av att 

granska läromedel och är kapabla att utföra kvalitetsgranskningar (Skolverket 2015a).  Urvalet 

av vilka läromedel som idag används avgörs av skolan och lärarna. En studie gjord på 90-talet 

från svenska gymnasieskolor visar att skolans ekonomi är en viktig faktor som avgör vilka 

läromedel som väljs ut. Studien visar även att det saknas formella kriterier för valet av 

läromedel (Skolverket 2015a).  Tidigare studier visar att läroboken dominerar undervisningen 

i många ämnen och har en central roll i undervisningen (Ammert, 2011:26). Att analysera och 

studera läroböcker och böcker som används i skolan kan skapa kunskap om hur individer 

tolkar, förstår och hanterar vardagen i skolan (Widèn, 2015:181-182).   

 

Som lärare är man en förebild, och har som uppgift att fostra eleverna till goda medborgare. 

Därför är det viktigt att man medvetet tänker på hur manliga och kvinnliga egenskaper 

framställs samt vilken klasstillhörighet män respektive kvinnor framställs ifrån. I läroplanen 

står det,  

 

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

sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 
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förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. 

Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina 

intressen oberoende av könstillhörighet (Läroplanen 2011:8). 

 

Det är  viktigt att medvetet reflektera över hur föreställningen om kön kan påverka hur flickor 

och pojkar ser på sina framtida möjligheter. I det centrala innehållet för ämnet 

samhällskunskap står det bland annat att man ska diskutera livsfrågor som jämställdhet och 

könsroller (Läroplanen, 2011:216). Därför är det viktigt att undersöka hur manligt och 

kvinnligt framställs i läromedel samt om kvinnor/flickor respektive män/pojkar framställs 

olika utifrån ett klassperspektiv. Sverige har idag den av de mest könssegregerades 

arbetsmarknad i världen (Regeringen, 2004). Hirdman (2003) menar att samhällets 

föreställningar om hur man ser på kvinnligt respektive manligt kan ge flickor och pojkar olika 

förutsättningar och begräsningar i livet (Hirdman 2003:84-85). Studien ämnar undersöka hur 

genus och klass ur ett intersektionellt perspektiv framställs i läromedlen.  

1.1Bakgrund  

I denna studie kommer läroböcker att studeras, däremot finns det idag finns ingen fastställd 

definition av läromedel. Skolförordningen beskriver år 1971 läromedel som ”alla de resurser 

som kan användas i en undervisningssituation". Begreppet basläromedel användes av statens 

intuition för läromedel. Basläromedel omfattade läroböcker, textböcker, bibeln, talböcker och 

arbetsinstruktioner. Idag omfattar läromedelsbegreppet även texter eller andra framställningar 

i film, radio, tv, tidningar, serier, teater, spel och datorer (Skolverket, 2015c).   

 

De som idag förväntas kvalitetsgranska läromedel är lärarna. Skolvärlden (2014) menar att 

åtta av tio lärare inte hinner granska läromedel. Allra värst är det för lärare i grundskolans 

tidigare år där många menar att de inte hinner granska läromedel. Läromedelsforskaren Anna 

Johannson Harrie understryker att resultatet inte är förvånande då läraryrket innefattar flera 

arbetsuppgifter, och inte enbart undervisning. Idag tvingas lärare utöver sitt pedagogiska 

arbete även sköta det administrativa arbetet. Skolverket och skolinspektionen har möjlighet att 

granska läromedel, det vill säga att granska läromedel som finns ute på marknaden.  År 2010 

utförde Skolinspektionen en granskning av läromedlen. Granskningen visade bland annat att 

läromedlen inte lever upp till skolans värdegrund samt att pojkar och män överrepresenterades 

i de granskade läroböckerna (Skolvärlden, 2014).  
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Gällande framställningen av klass i läromedel finns det ytterst begränsade studier. Vi kan 

dock se att Sverige har den mest könssegregerade arbetsmarknaden (Regeringen, 2004), man 

kan ifrågasätta hur detta kommer sig? Blir elever påverkade redan i skolan gällande vilka 

yrken som anses vara kvinnliga respektive manliga? Med tanke på att läroböcker har en 

dominerande roll i undervisningen (Ammert, 2011:26), kan man göra antagandet att det som 

framställs i läroböckerna har en inverkan på hur elever uppfattar världen och ser på deras 

möjligheter respektive begränsningar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Syfte    

Syftet med studien är att ur ett intersektionellt perspektiv undersöka hur genus och klass 

framställs i två läroböcker i ämnet samhällskunskap. Syftet är även att undersöka hur en 

eventuell reproduktion av kön i så fall kan komma att påverka 

samhällskunskapsundervisningen.  

2.1Frågeställningar    

•  Med vilka egenskaper framställs kvinnor/flickor respektive män/pojkar i läroböckerna 

genom text och bild? 

• Vilka yrken/utbildningar förknippas män/pojkar respektive kvinnor/flickor med? Kan 

dessa yrken kopplas till kvinnliga respektive manliga egenskaper? Kan man se en 

tendens på att kvinnor och män förknippas utifrån kvinno- respektive mansdominerade 

yrken? 

 

• Vilka klasstillhörigheter tillskrivs män/pojkar respektive kvinnor/flickor i 

läroböckerna?  

3. Teoretisk utgångspunkt  
I teorianknytningen kommer teorin intersektionalitet beskrivas med fokus på klass och 

genus. Sedan kommer perspektivet genus att presenteras med fokus på begreppen isärhållning 

och överordning. Manliga och kvinnliga egenskaper kommer användas som redskap för att 

förstå hur isärhållning fungerar. Avslutningsvis kommer ett klassperspektiv att presenteras 

med fokus på utbildning, yrke och status.  

 

3.1 Intersektionell teori   

Denna studie avser att undersöka vilka yrken som tillskrivs män respektive kvinnor i 

läroböckerna.  För att skapa en förståelse för hur kategoriseringarna genus och klass kan 

påverka varandra kommer intersektionell teori att tillämpas.  
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Det intersektionella perspektivet har sin bakgrund i postmodern feministisk teori och 

klassteori (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007:11). En intersektionell teori fokuserar på 

skärningspunkten mellan olika maktordningar och man försöker förstå hur de påverkar 

varandra, dessa maktordningar kan exempelvis vara klass och kön (De los Reyes & Mulinar 

2005:23).De los Reyes och Mulinari (2005) menar att intersektionalitet är ett teoretiskt 

perspektiv som hjälper oss att se världen med nya ögon, samt ifrågasätta verkligheten och 

kunskapen vi tar förgivet om den sociala ordningen vi lever i. De los Reyes och Mulinari 

(2005) belyser att det intersektionella perspektivet är kopplat till makt och ojämlikheter. De 

belyser hur kategoriseringar som kön och klass kan påverka varandra och öka både makt och 

ojämlikhet hos enskilda individer. Det kan även möjliggöra och begränsa individers handlade 

inom ramen för samhällets strukturer och praktiker (De los Reyes & Mulinar 2005:23-32). 

 

En intersektionell analys innebär att man använder sig av olika aspekter och analysnivåer för 

att få förståelse för hur samhällets patriarkala struktur förstärks av andra rådande aspekter i 

samhället. Därför vill man undersöka hur olika aspekter förhåller sig till varandra. Genom att 

ta hänsyn till aspekter som klass, genus och etnisk essentialism försöker man få förståelse för 

hur ojämlikhet och makt skapas genom olika aspekter och kategoriseringar, exempelvis 

hävdar De los Reyes & Mulinari (2005) att könsdiskriminering och klassdiskriminering i visa 

fall påverkar och förstärker varandra. Man utgår alltid från att det råder en 

dynamisk relation mellan begrepp som genus och klass. Dessa begrepp utformas av varandra 

och påverkar varandra (De los Reyes & Mulinar 2005:23-32), exempelvis kan man se att en 

individ som kategoriseras som kvinna, statistiskt får lägre lön än en individ som kategoriseras 

som man (Regeringskansliet, 2004). En teori om genus och kön är också en teori om klass. 

Genom att inrikta sig på flera olika teorier kan man få en större förståelse för varför en person 

är underordnad en annan person (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007:14). Bakom kategorin 

kön finns alltid en uppsättning olika sociala relationer som genomsyras av bland annat 

klasshierarkin (De los Reyes & Mulinari 2005:24).  

 

I min studie är denna teori relevant då jag avser att studera hur genus och klass samspelar med 

varandra, samt om det finns något samband mellan hur de olika könen framställs utifrån 

klasshierarkin.  
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3.2 Genus  

Genus är ett begrepp som används för att förstå sociala och kulturella faktorer om hur 

pojkar/män respektive flickor/kvinnor förväntas vara. Som flicka eller pojke lär man sig att 

vara på ett visst sätt. Man fostras omedvetet in i ett visst beteende beroende på vilket kön man 

har. Genus handlar inte enbart om individer. Utan påverkar även uppfattningar om vad som 

anses vara manligt respektive kvinnligt i samhället och påverkar hur samhället är uppbyggt 

(Josefson, 2005:6-8).  Josefson (2005) menar att genus kan hjälpa oss att se orättvisor i 

samhället samt hjälpa oss att komma tillrätta med dessa orättvisor som råder i samhället 

(ibid:10). 

 

Isärhållning och överordning   

 

Yvonne Hirdman (2003) påpekar att det finns mönster i samhället som är styrda av 

föreställningar och förväntningar om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. Dessa 

föreställningar och förväntningar påverkar hur man ser på kön. Föreställningarna påverkar 

människors handlingar men påverkar även sociala, ekonomiska och politiska ordningar 

(Hirdman, 2003:116). 

 

Isärhållning och överordning kommer att användas i studien som teoretisk utgångspunkt. I 

och med att syftet med studien är att undersöka hur manliga respektive kvinnliga egenskaper 

framställs är det lämpligt att använda sig av begreppen isärhållning och överordning. Hirdman 

menar att dessa begrepp ingår i genussystemet som två grundläggande logiker. Genussystemet 

är en ordningsstruktur där manligt och kvinnligt hålls isär. Genuskontraktet innebär att det 

finns oskrivna regler om hur kvinnor och män bör bete sig och uppföra sig, samt vilka 

egenskaper de olika könen har (Hirdman, 1988:51).  Hirdman menar att genussystemet är 

användbart i genusforskningen. Eftersom manligt och kvinnligt är centralt inom 

genussystemet är det relevant för min studie  

 

Med isärhållning menas att manligt och kvinnligt hålls isär och ses som varandras motsatser, 

det vill säga att kvinnligt och manligt inte bör blandas. Kvinnor och män intar olika roller och 

det påverkar hur män och kvinnor beter sig (Hirdman 1988:51). Med överordning menas att 

mannen är överordnad kvinnan, vilket skapar en hierarki där kvinnan är underordnad mannen.  

Mannen ses som mer värdefull och det är mannen som utgör det normala.  Denna hierarki 

innebär att mannen ses som normbärande. Genom isärhållning av manligt och kvinnligt blir 
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mannen normen som vill efterliknas (ibid:51). Genom att man håller isär vad som anses vara 

manligt och kvinnligt bidrar man till att upprätthålla rådande normer, vilket påverkar hur man 

anser att män/pojkar samt kvinnor/flickor bör uppföra sig (Hirdman, 2003:84).  Ett exempel 

på detta är hur våra föreställningar om manligt och kvinnligt kan påverka vilket yrkesval man 

gör, kvinnor och män gör statistiskt olika yrkesval vilket leder till en könssegregation på 

arbetsmarknaden (Regeringen 2014). Mannen anses vara familjefadern och försörjaren som 

förväntas ta plats i samhället och ute i offentligheten medan kvinnan förväntas ta hand om 

hemmet vilket resulterar i att kvinnans roll anses vara i hemmet. Hirdman (2003) menar att 

dessa samhällsstrukturer leder till att män och kvinnor får olika förutsättningar och blir 

begränsade av samhällets föreställningar om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. 

Genom denna struktur fortgår könsordningen att reproduceras och vi blir medskapare i denna 

konstruktion (ibid:84–85). 

 

 Studien avser att undersöka hur manliga respektive kvinnliga egenskaper framställs i 

läromedel samt hur manligt respektive kvinnligt hålls isär. Av den anledningen har jag valt att 

använda mig av Josefsons (2005) definition av samtida uppfattningar om vad som anses vara 

manliga respektive kvinnliga egenskaper. Josefson (2005) betonar att föreställningar om vad 

som anses vara manligt respektive kvinnligt är ett socialt och kulturellt mönster som är inlärt. 

Skolan, kompisar, föräldrar och medias inflytande är några faktorer som påverkar och 

förstärker uppfattningarna om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. Josefson 

(2005) redogör för att tidigare studier visar hur vi omedvetet behandlar människor olika 

beroende på kön. Enligt Josefson har bilden av vad som anses vara manligt respektive 

kvinnligt förändrats genom historien (Josefson, 2005:29). Josefson (2005) skriver om 

egenskaper som anses vara kvinnliga respektive manliga i dagens samhälle. Nedan kommer 

en tabell på normer för manliga respektive kvinnliga egenskaper utifrån Josefsons definition  

 

Manligt Kvinnligt 

Klara sig själv och inte be om hjälp Vara socialt kompetent och lösa konflikter 

Inte visa svaghet och osäkerhet och inte 

gråta 

Smidig och anpassningsbar 

Jobba hårt, prestera och vara en ”vinnare” Vårdande och omhändertagande  

Vara bättre än kvinnor och ta hand om 

kvinnor 

Empatisk 
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Försörja sig själv Känslosam 

Vara aktiv Vara mjuk och kunna berätta och visa vad 

man känner.  

Att vara självsäker  Vara stark och självständig, men inte ta för 

sig för mycket 

Ta för sig och ta initiativ  Vara vacker och snygg  

(Josefson, 2005:26-31) 

 

3.3 Klass   

I studien kommer klass att användas som perspektiv med fokus på främst yrke, utbildning och 

ekonomi, men även status. Med tanke på att jag utifrån materialet inte kan identifiera andra 

faktorer som påverkar en individs klasstillhörighet kommer fokus att ligga på yrke, utbildning 

och ekonomi, men även status kommer till en vis del diskuteras i analysen.   

 

Svallfors (2004) definierar klass som samhällsgrupperingar baserade på positioner på 

arbetsmarknaden och i produktionsenheter. Svallfors menar att det kan vara problematiskt att 

bestämma en individs klasstillhörighet då man kan ha en position ekonomiskt och en annan 

socialt (Svallfors 2004:19). Svallfors konstaterar att klasspositioner inte enbart kan definieras 

utifrån inkomstnivå och utbildningsnivå utan man bör även ta hänsyn till individernas status 

och prestige som uttrycks i kombination med utbildningsnivå och inkomstnivå.  Klass är med 

andra ord en social och ekonomisk position i samhället (Svallfors 2004:19-21). Däremot finns 

det  ett tydligt samband mellan personers klasstillhörighet och vilket yrke man har i samhället 

(Regeringskansliet, 2004).  Även Svallfors påpekar att en individs yrke har stor inverkan på 

vilken klass man anses tillhöra (Svallfors 2004:22). Generellt brukar en hög utbildning leda 

till en hög social position i samhället (Bengtsson, 2012:136-142). Svallfors understryker att 

faktumet att homogena klasser inte går att utskilja lika tydligt som innan inte innebär att man 

ska sluta tala om klassamhället. Människors klasspositioner, påverkar hur man betraktas i 

samhället man lever i (Svallfors, 2004:22). Till de lägre klasspositionerna hör grupper som, 

arbetslösa, socialbidragstagande, individer med svårigheter att klara den löpande ekonomin 

(mätt på olika sätt), förtidspensionerade, men även yrkesgrupper som lägre tjänstemän och 

arbetare. Till de högre klasserna hör akademiker, högre tjänstemän och företagare. Svallfors 

påpekar dock att personer som inte arbetar tillhör hushållets klassposition 

(Svallfors 2004:197-209). Barn och elever tillhör med andra ord deras föräldrars 
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klasstillhörighet. Det finns en tydlig koppling mellan klass och vilket yrke man besitter.  I 

genomsnitt har arbetare och lägre tjänstemän lägre löner än mellan och högre tjänstemän. 

Dessutom har kvinnor generellt lägre löner än män (Regeringskansliet, 2004).  

 4. Tidigare forskning    
 Det har gjorts en rad olika studier om hur män och kvinnor framställs i läroböcker. Det finns 

däremot ingen studie som visar hur man ur ett intersektionellt perspektiv kan studera 

läromedel i ämnet samhällskunskap med fokus på genus och klass, samt hur dessa 

kategoriseringar påverkar varandra. Dessutom finns det inga tidigare studier om hur klass 

framställs i svenska läromedel. Därför är det av intresse att undersöka hur män/pojkar samt 

kvinnor/flickor framställs utifrån ett klassperspektiv. Det finns i dagsläget väldigt lite svensk 

forskning om hur genus framställs i läromedel inom ämnet samhällskunskap för lågstadiet. 

Emellertid finns tidigare studier på läromedel inom andra ämnen och andra årskurser. I detta 

avsnitt kommer fem studier att presenteras.  Fyra av studierna är svenska och en är en 

internationell studie.  

4.1 Genus i läromedel 

Professorn Ann-Sofie Ohlander (2010) har efter ett uppdrag av 

utbildningsdepartementet utfört studien, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i 

samhällskunskap. Studien är utförd på läroböcker i ämnet samhällskunskap. Studien följer 

inte de rekommenderade kriterierna för vad som anses vara tidigare forskning. Men med 

tanke på att det är en väl etablerad professor har jag valt att använda mig av hennes studie. 

Dessutom är ovanstående studie den enda studien där genus studerats i samhällskunskaps 

läromedel för de lägre årskurserna. Därför anser jag att det finns goda skäl att använda denna 

studie. Utgångspunkten i studien är att undersöka jämlikhet i läroböcker.  Rapporten 

påvisar brister i samtliga av de granskade läromedlen gällande jämställdhetsaspekten. 

Resultatet visar dock att läroböcker som är ämnade för de första skolåren klarade sig bäst 

utifrån en jämställdhetsaspekt. Trots detta var representationen i bild av kvinnor/flickor 92 

respektive 146 män/pojkar. Fotona domineras av män i olika yrken som bonde och rörmokare. 

En av bilderna är på sjukvårdspersonal, där en manlig läkare, en kvinnlig sjuksköterska och 

en manlig vaktmästare avbildas (Ohlander, 2010:9-15).  

 

I och med att tidigare forskning i samhällsvetenskapliga läromedel för de yngre åldrarna  

är ytterst begränsat kommer jag även presentera en studie som gjorts i Nya Zeeland. På så sätt 

får jag även en internationell inblick gällande hur genus framställs i läroböcker, dessutom är a 
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studien utförd på texter som är ämnade för grundskolands tidigare år, vilket är relevant för 

mig. Lorraine Evans och Kimberly Davies (2000) granskar i sin studie No sissy boys here: A 

content analysis of the representation of masculinity in elementary School reading textbooks, 

skönlitterära texter utifrån ett genusperspektiv. Studien är utförd på texter som är ämnade för 

grundskolans tidigare år. Syftet med studien är att analysera läromedlens reproduktion av 

stereotypa feminina och maskulina egenskaper. Både feminina och maskulina egenskaper 

studeras. Dock har forskarna valt att lyfta fram maskulina egenskaper i större utsträckning, 

eftersom de främst vill studera hur maskulina egenskaper framställs. Forskarna använder 

innehållsanalys som metod där en tabell med personlighetsdrag utformas för att registrera hur 

manliga och kvinnliga egenskaper avbildas i läroböckerna. Läromedel för årskurs ett, tre och 

fem har granskats i studien. (Evans & Davies, 2000: 260-261). Resultatet av studien visar på 

att kvinnor tillskrevs egenskaper som kärleksfulla och mjuka. Medan män tillskrevs 

egenskaper som aggressiva och tävlingsinriktade. Studien visade dessutom att kvinnor oftare 

tillskrevs manliga egenskaper än motsatsen (ibid:263-265). Studien visar dock på en relativt 

jämn fördelning rörande representation av män och kvinnor i text, 54 procent var män och 46 

procent var kvinnor (ibid:262).  

 

Studien är relevant för mig då jag ämnar granska läromedel utifrån ett genusperspektiv med 

manliga och kvinnliga egenskaper som utgångspunkt. Det kan vara intressant att jämföra mitt 

resultat med ovanstående studie, då jag ska undersöka vilka egenskaper som tillskrivs män 

och kvinnor.  

 

Anger Eilard (2004) har i studien Att skildra mångfald i läromedel undersökt pedagogiska 

texter i de lägre årskurserna. Syftet med studien är att undersöka hur genus och etnicitet 

konstrueras i en läsebok som heter Förstagluttarna. Syftet är även att granska läseboken ur ett 

interkulturellt perspektiv samt att se hur ideal och värderingar förmedlas.  Eilard har använt 

sig av en kritisk diskursanalys, postkolonial teori och ett genusperspektiv. Resultatet av 

studien visar att boken tar upp typiska egenskaper för pojkar, exempelvis att de gillar att spela 

fotboll och leka med lego. I boken framställs även flickor och pojkar utifrån normbrytande 

exempel, exempelvis att flickor idrottar och är tuffa och att pojkar är snälla och gillar att spela 

instrument. Resultatet visar dock att flickor ibland framställs underordnade pojkarna i visa 

aktiviteter. Exempelvis framkommer ett exempel där pojkar framställs som duktiga i 

matematik och flickorna framställs som mindre bra i ämnet. Eilard menar även att det ibland 
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finns en viss hierarki mellan kön i lekarna där flickor blir underordnande pojkarna (Eilard, 

2004:255-259). 

 

Denna studie är relevant för min uppsats då studien undersöker typiska egenskaper för pojkar 

och flickor, samt är det av intresse att i min studie undersöka om det finns någon hierarkisk 

skillnad mellan hur kvinnor/flickor samt män/pojkar framställs i de utvalda läromedlen.  

 

4.2 Könsuppdelad arbetsmarknad 

Med tanke på att studier om klass i läromedel är ytters begränsat, har jag istället valt att lyfta 

upp en avhandling där olika yrken diskuteras utifrån genus och status. Denna studie är 

relevant för mig då jag avser att bland annat diskutera och undersöka sambandet mellan 

genus, yrke och status.   

 

Ylva Ulfsdotter Eriksson (2006) har skrivit avhandlingen Yrke, status och genus. Det är en 

studie om den könssegregerade arbetsmarknaden. I avhandlingen åskådliggörs relationen 

mellan yrkesstatus och kön. Metoden som användes i studien var enkätundersökningar i fyra 

upplagor där individer ombads att rangordna yrken efter den status de ansåg att yrket har i 

samhället. Det är sammanlagt 100 olika yrken som omnämns och rangordnas i enkäterna. 

(Ulfsdotter Eriksson, 2006:59). För att ta reda på hur informanterna resonerar kring yrkena 

använde man sig av fokusgrupper. Fokusgrupperna bestod av tre till fem personer som 

diskuterade det berörda ämnet (ibid:62). Resultatet visades att yrken som i huvudsak 

dominerades av män toppade listan. Det var yrken som ambassadör, domare, advokat och 

pilot som låg i topp.  Det var inte förrän på trettonde plats det första kvinnodominerande yrket 

veterinär placerade sig. Yrken som hamnade i botten av rangordningen var bland annat yrken 

som diskare och städare (ibid:72). De yrken som hamnade högst upp i rangordningen kräver 

generellt högre utbildning än yrkena som hamnade längre ner i rangordningen. Man kan även 

se samband mellan lön och placering. De yrken som har en hög placering har oftast högre lön 

än de yrken som har låg placering. När det gäller könssegregeringen kan man se ett tydligt 

samband där mansdominerande yrken hamnade högt upp på placeringen. De 20 yrken som 

rangordnades lägst är näst intill kvinnodominerande yrken. Resultatet visade även att 

antaganden om kvinnors förekomst inom ett visst yrke sänkte statusen på yrket. En stor andel 

kvinnor i ett visst yrke anses negativt för yrkets status (ibid:90).  
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4.3 Läromedelsanalys med intersektionell utgångspunkt  

Eftersom studien har en intersektionell utgångspunkt är det av intresse att lyfta fram tidigare 

läromedelsanalyser med en intersektionell utgångspunkt. Således finns inga tidigare studier 

gällande hur klass och genus samspelar med varandra. Däremot finns tidigare studier med en 

intersektionell teori med fokus på främst genus och etnicitet. 

 

Angerd Eilard (2008) har i avhandlingen Modern, svensk och jämställd – Om barn, familj och 

omvärld i grundskolans läseböcker 1962-200, studerat läseböcker för elever på lågstadiet. 

Läseböckerna hon har studerat är utgivna mellan år 1962 och 2007. Eilard använder en 

kvalitativ diskursanalys i läromedelsanalyserna. Eilard utgår från en feministisk teori samt en 

postkolonial teori. Syftet med studien är att undersöka och utforska representationen av genus 

och etnicitet i läroböckerna (Eilard, 2008:20). Studiens resultat visar bland annat att 

läseböcker från de senaste årtionden framställer andra etniciteter som främmande. Individer 

med annan etnicitet framställs som underordnade gentemot de västerländska idealen, trots att 

avsikten kan ha varit att skapa inkludering av olika etniciteter i läseböckerna. Karaktärer med 

avvikande etnicitet blir begränsade i deras handlingsutrymme på grund av den kultur de 

framställs tillhöra och representera (ibid:92). 

 

Eilard (2008) menar att en hierarki mellan könen framkommer i läseböckerna. I läseböckerna  

 från förr är det betydligt tydligare. Men hon menar att även dagens läseböcker har inslag av 

könshierarki, dock är de betydligt mer jämlika. I dagens läroböcker framställs kvinnor som 

starka och självständiga. Dock understryker Eilard att jämställdheten endast är ytligt. Mannen 

framställs fortfarande som försörjaren och kvinnan som den som sköter hushållet (ibid:422–

443).  

 

5. Metod och material   

I avsnittet nedan kommer en redogörelse för vilka metoder som använts i studien och varför 

de är bäst lämpade för studien syfte, även tillvägagångssättet kommer att beskrivas. Sedan 

kommer urvalet och avgränsningarna att redogöras. Avslutningsvis kommer studiens 

tillförlitlighet att diskuteras.  
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4.1 Metod  

Jag har använt mig av två metoder i uppsatsen, textanalys och bildanalys. I studien har jag 

använt mig av en kvalitativ innehållsanalys och en kvalitativ bildanalys. Eftersom 

läroböckerna är ämnade för lågstadiet består de av bilder som sedan förklaras med text. 

Därför behövs båda metoderna för att komplettera varandra, då det i visa delar av 

läroböckerna presenteras text i kombination med en förklarande bild. Att studera text och bild 

kan öka förståelsen för helheten. 

 

4.1.2 Kvalitativ innehållsanalys  

Att utföra en textanalys kan göras med hjälp av en rad olika metoder. I denna studie används 

en kvalitativ innehållsanalys som metod för textanalysen.  Studien avser att undersöka texten 

utifrån två dimensioner dels innehållet i texten och dels vilket sammanhang texten får i 

förhållande till en kontext utanför texten. I denna studie är en sådan kontext genus och klass. 

När man undersöker innehållet i en text kan det vara intressant att undersöka vilka begrepp 

som används eller inte används för att analysera ett visst fenomen.  På så sätt kan man få 

kunskap om vad som är framträdande i texten och på så sätt skapas kunskap om 

textens innehåll, exempelvis kan man undersöka vilka begrepp och ord som används för att 

beskriva flickor och pojkar. Den andra dimensionen är att texter analyseras i syfte att skapa 

förståelse för något i samhället (Widèn 2015:178-180).  Vilket i denna studie är 

kategoriseringarna klass och genus. Dessa kategoriseringar är inget som framkommer i texten 

men man använder dessa kategoriseringar som utgångspunkt när man försöker förstå vad 

texten förmedlar, exempelvis om texten förmedlar en isärhållning av manliga respektive 

kvinnliga egenskaper.  

 

4.1.3 Tillvägagångssätt kvalitativ textanalys    

Böckerna har noga lästs igenom flera gånger för att få en förståelse för helheten. Sedan har de 

första 20 sidorna inom ämnet samhällskunskap valts ut. I de valda sidorna analyseras alla 

delar där män/pojkar samt kvinnor/flickor framträder i text. Jag har noga plockat ut delar där 

män/pojkar samt kvinnor/flickor framträder och har upprepat processen flera gånger för att 

försäkra mig om att jag inte missar något.  Sedan har samma process utförts igen men jag har 

plockat ut alla tillfällen där jobb och utbildning nämnts i samband med att kvinnor/flickor 

samt män/pojkar framställs. Jag har skrivit ner resultatet i ett enskilt dokument och upprepat 

processen ett antal gånger. Sedan har textanalysfrågor använts för att analysera texten. Jag har 
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i mina textanalysfrågor utgått från frågor som är utformade av Ammert (2011:163). Däremot 

har jag anpassat frågorna efter studiens syfte och frågeställningar, då jag avser att studera 

både genus och klass.  Jag kommer även att utgå från Josefsons (2005) definition av kvinnliga 

och manliga egenskaper i textanalysen. 

 

Analysfrågor till textanalysen  

Blir flickor/kvinnor samt pojkar/män representerade i lika stor utsträckning?  

Hur beskrivs män/pojkar samt kvinnor/flickor utifrån manliga och kvinnliga egenskaper?  

Hur ofta blir män/pojkar samt kvinnor/flickor förknippade med någon utbildning eller yrke?  

Vilka yrken/utbildningar blir kvinnor/flickor samt män/pojkar förknippade med? 

Vilka kvinnliga/manliga egenskaper kan man koppla till yrkena som framkommer i 

läroböckerna?  

Vilken klasstillhörighet har kvinnor/män som framställs i läroböckerna baserat på yrke och 

utbildning? 

Kan man i framställningarna se tendenser till isärhållning och överordning?  

  

4.1.4 Bildanalys    

Jag ämnar även studera bilder. Därför kommer en bildanalys att genomföras. Läroböckerna 

består av bilder som förklarar texten. Om man inte tar hänsyn till det som illustreras i bilderna 

finns en risk att man inte får full förståelse för helheten av läromedlen.  Björkvall (2012) 

undertrycker att texter inte ensamt förmedlar syftet med en text, utan han menar att en 

kombination av språk och bilder gör det tydligare att förstå vad som vill förmedlas. Björkvall 

menar dock att det finns skillnad på text och bild. Den viktigaste skillnaden enligt Björkvall 

(2012) är att språket berättar hur världen ser ut medan bilder visar hur världen ser ut 

(Björkvall,2012:37).Vidare hävdar Björkvall (2012) att en vanlig förekommande kritik mot 

bildanalys är att man lätt kan tolka bilderna utifrån den enskilda personens 

omvärldskunskaper.  Därför är det viktigt att man följer förutbestämda kriterier på hur man 

ska gå till väga när man utför en bildanalys. Björkvall (2012) menar att fördelen med 

bildanalyser är att man kan diskutera olika förhållanden och maktförhållanden genom bilder. 

Dessutom kan man koppla de visuella bilderna till generella strukturer som råder i samhället 

(Björkvall, 2012:342-348). Denna metod är relevant för mig då jag avser att använda mig av 

en intersektionell utgångspunkt där maktförhållanden har en central roll.  
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4.1.5 Tillvägagångssätt kvalitativ bildanalys    

Det finns en rad olika bildanalysmetoder som man kan använda sig av. Jag har i denna studie 

använt mig av en ikongrafisk metod. Metoden innebär att man tolkar bilder som bärare av ett 

budskap. Den ikoniska bildanalysens syfte är att få förståelse för bildens inre budskap, det 

ikoniska budskapet är i detta sammanhang är hur karaktärerna framställs utifrån ett genus och 

klassperspektiv. Det primära är att iaktta vad som framställs i bilderna visuellt. Bilder 

analyseras där efter utifrån en sekundär betydelse med bakgrund i kulturella sammanhang.  

 (Erikson 2009:67). Jag anser att denna metod passar väl för min studie då jag vill undersöka 

vilket budskap bilderna förmedlar utifrån ett intersektionellt perspektiv med fokus på klass 

och genus.  Denna metod kan sammanfattningsvis förklaras i tre nivåer. I den första nivån 

görs en motivbeskrivning. Detta innebär att man förklara vad som finns på bilden. Den andra 

nivån innebär att man försöker urskilja vad eller vem som avbildas. En sådan urskiljning kan 

exempelvis vara om det är en man eller kvinna som avbildats. Den tredje och sista nivån 

innebär att man gör en sammanfattande tolkning av bilden ur en samhällelig kontext 

(Borgersen m.fl, 1994:156).  Jag har utvecklat mina frågor utifrån dessa nivåer och kommer 

att använda mig av bildanalys frågor för att besvara frågeställningarna och studiens syfte.   

 

Bildanalysfrågor  

Vad och vem skildras i bilderna? 

Vad gör personerna på bilderna? 

Vilka yrken/sysselsättningar har män respektive kvinnor på bilderna?   

Kan man tyda vilka egenskaper som tillskrivs personerna på bilderna? 

Kan man tyda vilken klasstillhörighet dem har genom att titta på bilderna? 

 

De sista två frågorna har jag besvarat genom att analysera det som avbildas i bilderna. Jag har 

bland annat utgått från vad personerna gör på bilderna samt yttre faktorer som hur personerna 

är klädda samt vilken miljö de befinner sig i. 

 

4.2 Urval och avgränsningar  

 Materialet som studeras är två läroböcker inom ämnet samhällskunskap som är ämnade för 

årskurs 1-3. Läroböckerna är en samling av de fyra SO- ämnena, historia, religion, geografi 

och samhällskunskap. Alla fyra ämnen finns inkludera i läroboken, olika kapitel i läroboken 

hör till olika ämnen. För att begränsa studien ytterligare kommer de 20 första sidorna inom 

ämnet samhällskunskap att studeras,  eftersom läroböckerna är en samling av samtliga SO 
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ämnena blir det inte de första 20 sidorna som studera , utan jag studerar enbart de 20 första 

sidorna i ämnet samhällskunskap. Detta innebär att det är olika sidor i läroböckerna som 

studeras. Det som däremot kan vara problematiskt är att de olika kapitlen i böckerna handlar 

om olika ämnen vilket kan påverka resultatet. Min första tanke var att studera de kapitel som 

behandlade samma ämnen men insåg att läroböckerna inte hade samma upplägg på deras 

kapitel och fann inga kapitel som var identiska innehållsmässigt. Kapitlen i de olika 

läroböckerna handlar om olika ämnen men det finns även liknande ämnen som tas upp i de 

båda läromedlen, exempelvis finns det i båda läroböckerna ett avsnitt där barn presenterar sig 

själva.  

 

 Gällande bildanalysen kommer jag endast att analysera bilder där både kön och yrke 

framkommer. Bildanalysen kommer utgå från samma sidor som textanalysen. Däremot har 

jag enbart valt ut bilder där yrke eller utbildning framkommer i kombination med en manlig 

eller  kvinnlig karaktär. Detta för att avgränsa arbetet men även för att möjliggöra att 

analysera bilderna med en intersektionell utgångspunkt.  

 

Jag har valt att studera de senaste utgivna läroböckerna i bokformat. Det finns nyare upplagor 

i elektroniskt format men jag har valt att endast använda mig av läroböcker i bokformat. 

Anledningen till att de senaste utgivna böckerna studeras är för att få en så aktuell bild som 

möjligt gällande framställning av genus och klass i läromedel för ämnet samhällskunskap.  

 

Nedan kommer en tabell av de valda läromedlen presenteras. De sidor som studerats i vardera 

lärobok framkommer i tabellen. I visa delar förekommer inga manliga och kvinnliga 

karaktärer, och man talar inte heller om något som kan kopplas till manligt och kvinnligt, av 

den anledningen finns inte de sidorna med i analysen. Eftersom jag valde att ta de första 20 

sidorna i varje lärobok kunde jag inte välja ut enbart sidor där manliga och kvinnliga 

karaktärer framställs. De sidor som studerats i studien är dock enbart i ämnet 

samhällskunskap. De kapitel jag studerar i Puls SO-boken 1-3 heter, Familjen, Skolan, och 

Trafiken, och de kapitel jag studerar i Boken om So 1-3 är, Du och jag, Tillåtet och förbjudet, 

Jobba och tjäna pengar samt Människan och naturen. 
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L 

Lärobok 

 

Utgivningsår 

Utgivningsår  

F 

Författare  

B 

Bokförlag 

Si 

Studerade 

sidor 

or som  

Boken om so 1-

3 

2013 Annica 

Hedin & 

Elisabeth 

Ivansson 
 

Liber 4–5 

8–13 

24–6 

28–33 

42–44 

Puls so boken  2011  

Göran Körner & 

Maria 

Willebrand  

 

Natur och 

kultur  

 

6–14 

16–21 

22–27 

 

4.3 Analysmetod  

Nedan kommer en presentation av analysmetoder som använts i studien.  Jag kommer i 

analysen utgå från statistiska centralbyråns indelning gällande klasstillhörighet. Jag kommer 

även att använda mig av SCB:s statistik för att undersöka vilka löner de framställda yrkena 

har samt om det förekommer könssegregering i de yrken som framställs i läroböckerna.  

 

4.3.1 Klassindelning enligt Statistiska centralbyrån  

Statiska centralbyråns klassifikation avser att upplysa om den klassindelningen som råder i 

samhället. Den hierarkiska strukturen är enligt statistiska centralbyrån baserad på individens 

position på arbetsmarknaden. Denna position på arbetsmarknaden antas påverka och ha 

betydelse för individers välfärdsfördelning och livschanser. Varje kategori består av en 

samling av yrken där innehavarna har en likartad situation i arbetet och på arbetsmarknaden. 

Man har enligt statistiska centralbyrån delat in klassindelningen i tre huvudkategorier, 

arbetare, tjänstemän och företagare. Det finns fler underkategorier vilka inte kommer nämnas 

i denna studie då det blir alldeles för komplicerat att förstå analysen. Dessa kategorier 

benämns som klassindelning och socioekonomisk indelning av Statistiska centralbyrån 
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Nedan presenteras klassindelningarna:  

Arbetare – till denna grupp hör varuproducerande och tjänsteproducerande. Normalt är kravet 

på utbildning mindre än två år efter grundskola. 

Tjänstemän, som ytterligare delas in i tre nivåer. 

Lägre tjänstemän – Till denna grupp hör yrken vars utbildning är minst 2 år utöver 

grundskoleutbildningen. 

Tjänstemän på mellannivå – Till denna grupp hör yrken som Vanligtvis har krav på minst 2–3 

års utbildning efter grundskola. 

Högre tjänstemän – Högre tjänstemän har oftast minst en sexårig utbildning efter 

grundskolan. 

Företagare- Företagare har inget krav på utbildningsnivå men brukar oftast ha en minst 

treårig eftergymnasial utbildning (Statistiska centralbyrån, 1982). 

 

Denna uppdelning har jag i min studie relaterat till när jag granskar det empiriska materialet.  

Hushållets indelning beror på vilka yrken som de arbetande personerna i hushållet besitter, 

med andra ord tillhör barn föräldrarnas klassindelning. Indelningen utgår främst utifrån hur 

många utbildningsår som normalt krävs för ett specifikt yrke. Men man ha även tagit hänsyn 

till andra faktorer som vilken facklig huvudorganisation de olika yrkena har (SACO/TCO) 

(Statiska centralbyrån, 1982). Med tanke på att klassindelningen är från 1982, har visa av 

dessa utbildningskriterier blivit föråldrade. Skolsystemet har ändrats och det har inneburit 

ökat krav på formell utbildning. De flesta genomgår idag minst en treårig gymnasieutbildning. 

Listan med kodningen har dock uppdaterats år 2017 och då har yrken som tidigare inte funnits 

med lagts till på listan och ett fåtal yrken har ändrats gällande klasstillhörighet. I bilagan finns 

en lista där olika yrken har fått ett specifikt nummer. Dessa nummer är kopplade till 

publikationen Socioekonomisk indelning (1982) gjord av statistiska centralbyrån.  Olika 

nummer är kopplade till en specifik klassindelning. Jag har använt mig av den listan när jag 

definierat klasstillhörighet på förekommande yrken och utbildningar i läromedlen (Statistiska 

centralbyrån,1982).  

 

Det man bör ha i åtanke gällande inledningen ovan är att det kan vara svårt att avgöra exakt 

vilken klasstillhörighet en individ tillhör. I min studie kommer jag att följa ovanstående 

kriterier gällande utbildning och yrke. Ingen hänsyn kommer att tas till andra faktorer som 

kan vara svåra att identifiera i det empiriska materialet.  Däremot kommer andra faktorer som 
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status och ekonomi diskuteras i analysen. Jag har använt mig av Statistiska centralbyråns 

lönebas för att ta reda på medellönen för de framställda yrkena i läroböckerna (SCB 2015).  

För att ta reda på könssegregeringen inom yrkena har jag använt mig av statistiska 

centralbyråns yrkesstatistik (SCB 2014). De yrken som förekommer i läroböckerna beskrivs 

utifrån centralbyråns aktuellaste statistik. 

 

I nedanstående tabell presenteras information om de framställda yrkena. Informationen 

kommer att användas i analysen som ett redskap för att analysera materialet.  

 

Yrke Köns dominans  Lön 

Grundskolelärare Kvinnodominerat  Kvinnor: 28900 

Män:28800  

Polis Mansdominerat Kvinnor:30700 

Män:32200 

Lokalvårdare Kvinnodominerat  Kvinnor: 22100 

Män:23100 

Idrottslärare Finns ingen statistik på 

enbart Idrottslärare, utan det 

går under kategorin lärare.  

Kvinnor:28900 

Män: 28800 

Meteorolog  Mansdominerat Kvinnor:39400 

Män:42300 

Arkeolog  Jämn könsfördelning Kvinnor: 3050 

Män: 32600 

Sjuksköterska  Kvinnodominerat  Kvinnor: 33600 

Män:34200 

Rektor 

 

Jämn könsfördelning  Kvinnor: 45100 

Män: 46400 

Präst Jämn könsfördelning  Kvinnor:35500 

Män: 37100 

(SCB 2014) & (SCB 2015). 
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4.4 Tillförlitlighet    

När man utför text- och bildanalyser sker det alltid en personlig tolkning oavsett vilken metod 

som används. Bergström & Boréus (2005) hävdar att vår bakgrund, erfarenheter och 

upplevelser påverkar vår förståelse av det som undersöks. Ifall undersökningen skulle utföras 

av någon annan kan skillnader framstå i resultatet (Bergström & Boréus, 2005:24).  

Studien följer kravet på intersubjektivitet som innebär att materialet finns tillgängligt för 

andra att ta del av och bepröva hållbarheten i det som hävdas (Thomassen, 2008:109). 
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5. Resultat och analys  

I detta avsnitt presenteras och analyseras det empiriska materialet. Analysen kommer att utgå 

från de teoretiska begreppen för att besvara frågeställningarna och studiens syfte. Jag kommer 

att skriva samman analysen och resultatet då det blir tydligare att följa. Båda läroböckerna 

kommer att presenteras och analyseras utifrån förekommande teman som framkommit i 

resultatet. Jag kommer nedan att presentera och analysera resultatet av textanalysen och 

bildanalysen gemensamt då jag anser att man får en större förståelse för helheten samt att 

bilderna i visa fall kompletterar texten.  

Nedan kommer läroböckerna att presenteras, sedan kommer resultatet och analysen 

presenteras i underrubrikerna: Representation av könen, Aggressiva, tuffa och självsäkra 

pojkar samt osäkra, mjuka och känslosamma flickor, Omvårdande och omhändertagande 

flickor/kvinnor, Kvinnliga yrken och dess klasstillhörighet, Manliga yrken och dess 

klasstillhörighet. Den första delen av resultatet och analysen kommer att utgå från ett genus 

perspektiv då jag anser att det blir tydligare att förstå den andra delen av analysen genom att 

först presentera hur manligt och kvinnligt allmänt framställs. Den andra delen av analysen 

kommer att utgå från ett intersektionellt perspektiv, där utgångspunkten kommer vara både ett 

genus och klassperspektiv. 

 

5.1 Presentation av läroböckerna  

Puls SO boken 1-3 

Puls SO boken 1-3 är utgiven år 2011 av förlaget Natur och kultur. Läroboken är en samling 

av samtliga samhällsorienterade ämnena, religion, geografi, historia och samhällskunskap och 

är ämnad för årskurs 1-3. Läroboken är skriven av författarna Göran Körner och Maria 

Willenbrand. Läroboken består av 136 sidor och 12 kapitel. Olika kapitel hör till olika 

samhällsorienterade ämnen. Det finns bland annat kapitel som heter Kartan, Forntiden och 

Om religion.  

 

Boken om SO 1-3  

Boken om SO 1-3 är utgiven år 2013 av förlaget Liber. Läroboken är som ovanstående 

lärobok en samling av samtliga samhällsorienterade ämnena, religion, geografi, historia och 

samhällskunskap och är ämnad för årskurs 1-3. Läroboken är skriven av författarna Annica 

Hedin och Elisabeth Ivansson. Läroboken är 117 sidor lång och består av 14 kapitel. Som 
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läroboken ovan hör olika kapitel till olika samhällsorienterade ämnen. Det finns bland annat 

kapitel som heter Forntiden, Religion och tro samt Bilder av jorden. 

 

5.2 Representation av könen 

Resultat visar att kvinnor/flickor representeras 21 gånger och män/pojkar representeras 19 

gånger i text på de första 20 sidorna i läroboken Puls so boken 1-3. I läroboken Boken om SO 

1-3 används främst en katt som berättar om olika samhällssituationer, av den anledningen är 

representationen av män/pojkar och kvinnor/flickor färre än föregående lärobok. I de 

studerade sidorna var det sju män/pojkar samt sju kvinnor/flickor som representerades i 

texten. Även i denna bok är det en jämn fördelning av hur ofta kvinnor/flickor samt 

män/pojkar representeras i texten.  

Eftersom jag enbart analyserat bilder där yrken förekommer kommer jag inte att ange hur 

många gånger kvinnor/flickor respektive män/pojkar framställs i bilderna. Det ger nämligen 

ingen rättvis bild av de totalt 20 sidor som analyserats i textanalysen, då jag inte analyserar 

alla bilder utan bara ett fåtal utvalda bilder där yrke eller utbildning förekommer. Bilderna 

visar dock att män förknippas med yrken/utbildningar tre gånger och kvinnor fem gånger i 

läroboken Puls SO boken 1-3. I Läroboken Boken om SO 1-3 framställs kvinnor/flickor fyra 

gånger med yrken/utbildningar män/pojkar framställs en gång genom bild. I text förknippas 

kvinnor/flickor två gånger och män/pojkar förknippas fem gånger med ett yrke/utbildning i 

läroboken Puls SO boken 1-3. I Läroboken Boken om SO 1-3 förknippas kvinnor/flickor tre 

gånger och män/pojkar en gång med yrken/utbildningar i text. Generellt är det en relativt jämn 

fördelning gällande hur ofta män/kvinnor förknippas med något yrke/utbildning. Nedan i 

kommer detta resultat presenteras mer ingående.  

5.3 Aggressiva, tuffa och självsäkra pojkar samt osäkra, mjuka och känslosamma 

flickor 

En tendens i läroböckerna är att pojkar framställs som aggressiva, tuffa och självsäkra medan 

flickor framställs som osäkra, mjuka och känslosamma. Däremot förekommer även 

normbrytande exempel som kommer presenteras nedan. Jag kommer först att presentera 

resultatet för läroboken Puls SO boken 1-3 sedan kommer resultatet för läroboken Boken om 

SO 1-3 att presenteras.  
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Puls SO boken 1-3 

I slutet av kapitlet I Skolan skriver författarna om mobbning. Fyra elever står på skolgården 

och diskuterar mobbning. En flicka som heter Anna säger att ingen vill prata eller leka med 

henne. En flicka och tre pojkar står tillsammans på skolgården och berättar om deras 

upplevelser gällande mobbning. En flicka säger ”Jag var inte med och mobbade jag titta bara 

på”. En pojke säger ”Ingen är snäll mot mig varför ska jag då vara snäll?” En annan pojke 

säger ”Jag mobbas annars mobbar andra mig”(Körner & Willebrand , 2011:10). En karaktär 

i boken som heter Anna beskrivs i ovanstående exempel som ensam, och någon man varken 

vill prata eller leka med. Detta kan tolkas som att hon inte är tillräckligt självsäker för att 

kunna ta initiativ till att leka med de andra barnen. Vilket kopplas till Josefsons (2005) 

definition av den kvinnliga egenskapen osäker, då man kan tolka det som om hon inte är 

självsäker nog att ta initiativ att leka med de andra barnen (Josefsson, 2005:26-31). 

 

En annan flicka säger i ovanstående exempel, att hon inte är delaktig i mobbningen, utan tittar 

bara på. Trots att både hon och pojkarna står tillsammans på skolgården framställs inte flickan 

lika självsäker som pojkarna. Hon får inte lika mycket utrymme som pojkarna. Hon står mest i 

bakgrunden medan pojkarna framställs som självsäkra eftersom de vågar antyda att de 

mobbas (Körner & Willebrand, 2011:10). Detta kan kopplas till de kvinnliga egenskaperna att 

vara osäker samt att inte ta mer plats än män. I detta exempel framställs flickan utifrån 

normen att det inte hör till den kvinnliga egenskapen att ta mer plats än pojkar (Josefsson, 

2005:26-31). 

 

Vidare säger en annan pojke att han mobbas så att ingen annan ska mobba honom,(Willebrand 

mfl, 2011:10). Detta koppas till Josefsons (2005) manliga egenskaperna om att det anses vara 

manligt att vara tuff, aggressiv, självständig och att inte visa svaghet, då han till skillnad från 

Elin väljer att inte bli mobbad och visa svaghet och osäkerhet. Han mobbar andra vilket kan 

ses som en aggressiv och tuff gest. Men å andra sidan kan man anta att han indirekt framställs 

med föreställningar om vad om anses vara kvinnliga egenskaper som osäkerhet då han säger 

att han mobbar andra för att själv inte bli utsatt. Pojkens agerande visar på en osäkerhet och 

rädsla över att andra ska mobba honom. Även detta kan tolkas som normbrytande. Enligt 

Josefson (2005) är osäkerhet en egenskap som anses vara kvinnlig. Till skillnad från Anna 

väljer han dock att agera och mobba andra för att själv undvika att bli mobbad, vilket kan 

kopplas till föreställningar om vad om anses vara den manliga egenskapen, att inte visa 
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svaghet (Josefsson, 2005:26-31). Han väljer att mobba andra för att undvika att själv framstå 

som svag.  

 

En pojke som heter Fredrik berättar att han blir mobbad av några killar som går i tredje klass 

(Körner & Willebrand 2011:10).Ytterligare målas pojkar upp som tuffa och aggressiva 

(Josefsson, 2005:26-31), då de framställs som mobbare. Fredrik beskrivs dock utifrån ett 

normbrytande exempel. Han berättar att pojkarna brukar gömma hans kläder, samt om en 

händelse där pojkarna slängde hans jacka i en vattenpöl (Körner & Willebrand, 2011:10).  

Fredrik beskrivs med föreställningar om kön som anses vara kvinnliga, som osäker 

(Josefsson, 2005:26-31). Man kan anta att han, till skillnad från de andra pojkarna, inte vågar 

stå upp för sig själv. De andra pojkarna berättar bland annat att när andra är elaka mot dem är 

de elaka tillbaka (Körner & Willebrand 2011:10). 

 

Vidare i kapitlet sägen en flicka i klassen att det är många saker man kan bråka om men hon 

vill veta hur man kan hålla sams istället. Trots att många barn framställs i diverse konflikter är 

det enbart denna flicka som uttrycker sin önskan om att hålla sams ( Körner & Willebrand, 

2011:14). Faktumet att flickan öppet berättar vad hon känner om konflikter samt önskar att 

alla ska vara sams kan ses som en mjuk och känslosam gest. Flickan beskrivs med egenskaper 

utifrån föreställningar som anses vara kvinnliga (Josefson 2005:26-31).  

 

 

 

I kapitlet I skolan avbildas ett klassrum med en lärare och sju barn. Omgivningen är en typisk 

klassrumsmiljö. I bilden framkommer det inte vilka barn som avbildas, men man kan göra 

antagandet att det är samma barn som tidigare presenterats i texten. En flicka på bilden ser ut 

att vara ledsen och en annan flicka håller lätt om henne. Några barn står runt omkring. Pojken 
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som står närmast flickorna håller händerna mot midjan och ser arg ut. Lite länge bort står fyra 

andra barn, tre pojkar och en flicka (Körner & Willebrand 2011:13). Flickan som gråter 

framställs som känslosam vilket är föreställningar om kön som anses vara kvinnliga. Sedan är 

det en flicka som tröstar och kramar om den ledsna flickan. Hon framställs som vårdande och 

omhändertagande, då hon ömt står och tröstar den ledsna flickan genom att lätt hålla om 

henne (Josefsson, 2005:26-31).  Pojken som står närmast flickorna ser arg ut och till skillnad 

från flickan gråter han inte. Detta kan ses utifrån föreställningar om kön som anses vara en 

manliga, det vill säga att inte gråta eller visa känslor (Josefsson, 2005:26-31). I detta exempel 

hålls manliga och kvinnliga egenskaper isär.  Hirdman (2004) menar att när man håller isär 

kvinnliga respektive manliga egenskaper leder det till att man får olika förutsättningar och 

begränsningar beroende på kön. Vilket i sin tur påverkar individers handlingar och val 

(Hirdman 2004:116). Skolan är en plats som formar elevers uppfattningar om manliga 

respektive kvinnliga egenskapar, om sådana exempel framkommer i stor utsträckning kan det 

påverka hur flickor och pojkar väljer att agerande, då skolan är en viktig faktor som påverkar 

uppfattningen om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt (Hirdman, 2003:84).   

 

Josefson understryker (2005) att vad som anses vara manligt respektive kvinnligt är socialt 

inlärt. I ovanstående exempel kan man se hur flickor och pojkar beskrivs som varandras 

motsatser. Pojkarna framställs som aggressiva och tuffa och flickorna som osäkra och mjuka 

(Josefson, 2005:39). Man håller tydligt isär kvinnliga och manliga egenskaper (Hirdman 

1988:51). Exemplen ovan tyder på en viss överordning där pojkarna framställs i 

maktpositioner och är överordnade flickorna (Hirdman 1988:51). Pojkarna beskrivs som de 

som styr i skolan och vågar ta för sig och även försvara sig. Flickorna framställs som osäkra 

och tysta (Körner & Willebrand, 2011:10).  I mobbning scenariot framkommer en hierarki där 

pojkarna är överordnade flickorna. Detta framkommer då pojkarna framställs som starka och 

självsäkra samt de som bestämmer och styr i skolan. Flickorna framställs som osäkra i och 

med att de blir mobbade och inte riktigt vågar agera i situationer där mobbing förekommer. 

Pojkarna framställs som de starka och självsäkra vilket kan ses som normbärande. Man kan 

även utifrån ovanstående exempel se hur pojkarna framställs som de som har makten i skolan. 

De framställs som de som styr i skolan medan flickorna passivt tittar på. I mobbning scenariot 

framställ samtliga flickor som osäkra medan pojkarna generellt framställs som självsäkra och 

de som mobbas i skolan. Genom att pojkarna mobbar andra kan man anta att de har makten i 

skolan och kan självsäkert styra medan flickorna med sin tystnad och osäkerhet lyder 

pojkarnas oskrivna regler.  
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I kapitlet Min familj berättar Elin om sin familj. Vi får reda på att Elin var väldigt ledsen och 

orolig när hon fick veta att hennes föräldrar skulle skilja sig (Körner & Willebrand, 2011:22).  

Elin pratar öppet om sina känslor och beskriver hur hon upplevde hennes föräldrars 

skilsmässa. En sådan beskrivning kan ses som kvinnliga egenskapen, att kvinnor har 

förmågan att berätta och visa vad de känner (Josefsson, 2005:26-31). I detta exempel 

framställs Elin som känslosam då hon öppet talar om sina känslor och berättar att hon har 

varit ledsen (ibid:26-31). 

  

Boken om SO 1-3  

I kapitlet Du och jag är det två pojkar och tre flickor som beskriver sig själva. En flicka som 

heter Moa presenterar sig själv och säger att hon gillar att vara med sin hund Mille. Hon 

berättar att hon är rädd att Mille ska dö och att hon kommer bli ledsen när det sker (Hedin & 

Ivansson ,2013:8). Moa framställs med vad som anses vara föreställningar om kvinnliga 

egenskaper. Att vara känslosam och öppet våga prata om sina känslor anses enligt Josefsson 

(2005) vara kvinnliga egenskaper (Josefsson, 2005:26-31). Vilket Moa gör när hon öppet talar 

om sina känslor och rädslan att förlora sin hund.  

 

Vidare presenteras en pojke som heter Amir. Han säger att han är en smart och lång kille med 

ett ärr på magen, ärret påminner honom om att doktorn räddade hans liv (Hedin & Ivansson , 

2013:9). Amir utifrån föreställningar om egenskaper som anses vara manliga som exempelvis 

att inte visa svaghet. Han beskriver något som kan anses vara negativt, som ett ärr på magen 

och vänder det till något positivt (Josefsson, 2005:26-31). Amir kan även uppfattas som 

självsäker då han stolt beskriver sig själv som smart, självsäkerhet anses vara en manlig 

egenskap (ibid). Amir kan även uppfattas som normbrytande då han öppet visar känslor 

genom att tala om en jobbig händelse som han har varit med om (ibid). 

 

Vidare presenterar en pojke som heter Simon sig själv. Han berättar att han är stolt över sitt 

namn (Hedin & Ivansson, 2013:8). Även här presenteras Simon utifrån föreställningar om vad 

som anses vara manliga egenskaper. Då han beskriver sig själv genom att antyda att han är 

stolt över sitt namn. Vilket kan han uppfattas som självsäker handling (Josefsson, 2005:26-

31). 
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En flicka som heter Emilia presenterar sig själv och säger att hon är tonåring, ibland är det kul 

och ibland är det jobbigt (Hedin mfl, 2013:8).Även i detta fall kan man uppfatta att flickan 

presenteras utifrån föreställningar om vad  som anses vara den kvinnliga egenskapen,  att 

öppet våga prata om sina känslor (Josefsson, 2005:26-31).  

 

Slutligen presenteras en pojke som heter Edvard. Han beskriver sitt utseende med brunt hår 

och gröna ögon, och säger att han anser att han ser bra ut. Han säger även att han blir glad när 

han får som han vill och blir arg när hans syster retas (Hedin & Ivansson , 2013:9). Han visar 

en självsäkerhet gällande sitt utseende vilket kan kopplas med föreställningar om vad som 

anses vara en manlig egenskap (Josefsson, 2005:26-31). Samtidigt beskrivs han utifrån en 

normbrytande framställning. Han säger att han blir glad när han får som han vill och blir arg 

när hans syster retas. Faktumet att han talar om sina känslor är normbrytande då det anses 

vara en kvinnlig egenskap (Josefsson, 2005:26-31). Edvard beskrivs utifrån sitt utseende och 

han säger i läroboken att han tycker att han ser bra ut (Hedin & Ivansson ,2013:9).Detta kan 

betraktas som en kvinnlig egenskap då det föreställningar om att det anses vara en kvinnlig 

egenskap att vara snygg och vacker (Josefsson, 2005:26-31). 

 

I ovanstående exempel beskrivs pojkarna generellt med egenskaper som självsäkerhet och att 

de inte visar svaghet. Flickorna beskrivs däremot med egenskaper som känslomässiga och att 

de öppet vågar prata om sina känslor. Man ser en tydlig isärhållning gällande vilka 

egenskaper flickor och pojkar tillskrivs. I ovanstående exempel kan man se hur flickor och 

pojkar till en viss del beskrivs som varandras motsatser.  Man kan även se hur pojkarna är 

överordnande flickorna då pojkarna beskrivs som självsäkra vilket kan ses som normbärande 

och något eftersträvansvärt (Hirdman 1988:51).  Hirdman (2003:83-85) belyser att när en 

sådan struktur upprätthålls kommer könsordningen att fortsätta reproduceras. Konsekvensen 

blir att män och kvinnor blir begränsade. Samhällets förväntningar om vad som anses vara 

manligt respektive kvinnligt ger dem olika förutsättningar.  

 

Vidare i samma kapitel beskrivs en berättelse om Poppes kompisar i serietidnings format. Det 

är Poppes första dag i skolan. Poppe beskrivs som orolig över att bli lämnad ensam och är 

rädd att han kommer att gråta när pappa gått (Hedin & Ivansson, 2013:10). I berättelsen om 

Poppe och hans vänner framställs Poppe utifrån normbrytande exempel. Han framställs som 

känslosam, när det framgår att han är orolig över att börja gråta när hans pappa lämnar honom 

ensam i skolan. Senare under dagen träffar han en flicka som heter Elvira och de börjar leka 
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tillsammans. Dagen därpå är Elvira inte i skolan. Poppe blir orolig men hittar en annan 

kompis vid namnet Ville som han spelar bordtennis med. Följande dag är både Elvira och 

Ville i skolan. Elvira vill leka med Ville och Poppe, men Ville svarar att bordtennis endast är 

för pojkar. Den fjärde dagen vill inte Poppe gå till skolan, han känner att han varit dum. Även 

Poppes pappa anser att han varit lite dum och att bordspingis är för alla. Här talar Poppe öppet 

om sina känslor och hur han känner att han betett sig illa mot Elvira (Hedin & Ivansson, 

2013:10). Poppe framställs genom att öppet våga prata om sina känslor vilket är egenskap 

som anses vara kvinnlig (Josefsson, 2005:26-31).När Poppe kommer fram till skolan, frågar 

han om Elvira vill vara med och spela bordspingis. Elvira rycker på axlarna som svar och 

säger ”Jag är ju tjej”. Då svarar Poppe att bordspingis är för alla och Ville instämmer (Hedin 

& Ivansson, 2013:11). Ville framställs som en självsäker och tuff pojke när han självsäkert 

går fram till Poppe och börjar leka med honom. Att vara självsäker är en föreställning om kön  

som anses vara manlig. Man ser även hur han tar för sig och vågar ta initiativ när han går fram 

till Poppe för att leka med honom. Att våga ta initiativ föreställning om kön som anses vara en 

manlig egenskap (Josefsson, 2005:26-31). 

 

Elvira framställs som osäker samt anpassningsbar, då hon accepterar det pojkarna säger till 

henne om att bordstennis inte är för flickor (Josefsson, 2005:26-31). Det framkommer inte 

vad Elvira har för åsikter och hon följer endast det pojkarna säger till henne. Hon accepterar 

det de säger utan att hävda sin rätt. När de senare säger motsatsen är hon anpassningsbar och 

acceptera det de säger. För Elvira är pojkarnas åsikter viktigare än hennes egna åsikter. Vilket 

innebär att pojkarna framställs som överordnade Elvira, eftersom pojkarnas åsikter anses vara 

värdefullast och utgöra det normala (Hirdman 1988:51). Man kan göra antagandet att syftet 

med detta avsnitt i läroboken är att förmedla jämlikhet mellan könen och visa på att alla kan 

vara med och leka oavsett vilket kön man har. Visserligen är budskapet att alla ska få vara 

med och leka oavsett vilket kön man har, men indirekt förmedlas ett annat budskap. Det är 

pojkarna som ska lära sig att släppa in flickan i leken och inte tvärtom. Detta kan kopplas till 

föreställningar om den kvinnliga egenskapen att kvinnor ska vara starka och självständiga 

men däremot inte ta för mycket plats (Josefsson, 2005:26-31). Elvira får således vara med i 

leken på pojkarnas villkor. Hon ges möjligheten att vara stark och självständig, men samtidigt 

får hon inte lika mycket utrymme som pojkarna att framföra sina åsikter och hävda sin rätt att 

delta i leken. 
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5.4 Omvårdande och omhändertagande flickor/kvinnor  

En tendens i en av läroböckerna är att kvinnor/flickor framställs som omvårdande och 

omhändertagande. Dock förekommer även normbrytande exempel som kommer presenteras 

nedan. Jag kommer först att presentera resultatet för läroboken Puls SO boken 1-3 sedan 

kommer resultatet för läroboken Boken om SO 1-3 att presenteras. 

 

Puls SO boken 1-3  

I kapitlet I skolan är det en kvinnlig lärare som heter Kristina som försöker lösa en konflikt 

som uppstått mellan några elever. Faktumet att det finns mycket personal i skolan 

förekommer flera gånger i boken, men det är enbart Kristina som löser konflikter som uppstår 

i skolan (Körner & Willebrand , 2011:14). Kristina framställs utifrån föreställningar som 

anses vara kvinnliga egenskaper som vårdande, omhändertagande och att vara bra på att lösa 

konflikter (Josefson, 2005:26-31). Detta då hon både i text och bild löser konflikter. Hon 

framställs som vårdande och omhändertagande, då man får uppfattningen av att hon bryr sig 

om barnen när hon försöker lösa deras konflikter.  

 

Vidare i läroboken beskriver Elin sin familj, hon säger att hon bor hos sin mamma och att hon 

är hos sin pappa varannan helg då han bor i annan stad och studerar. Elin bor med andra ord 

främst med sin mamma, medan pappan utbildar sig och tar plats i samhället (Willebrand mfl, 

2011:22). I detta exempel kan man se hur manliga och kvinnliga egenskaper hålls isär. 

Kvinnans plats anses vara i hemmet och ta hand om barnen och mannen utbildar sig (Hirdman 

1988:51). I detta fall framställs det genom att man skriver att Elin främst bor hos sin mamma 

och att hon endast bor hos sin pappa varannan helg för att han bor i en annan stad och 

studerar. Genom att hålla isär kvinnliga och manliga egenskaper upprätthåller man rådande 

normer som finns i samhället och dessa normer påverkar hur enskilda individer uppför sig 

(Hirdman 2003:84-85). Elins mamma framsälls med de kvinnliga egenskaperna som 

omhändertagande och vårdande, då hon har huvudansvaret för Elin och beskrivs som den 

omhändertagande och vårdande mamman (Josefson 2003:26-31). 

 

På liknande sätt framställs kvinnor som omsorgsfulla och vårdande i bildanalysen. På en av 

bilderna avbildas två flickor. En som gråter och en som tröstar och kramar om den ledsna 

flickan (Körner & Willebrand 2011:14). Flickan som omsorgsfullt har handen över den ledsna 

flickans axel och kramar henne lätt, framställs utifrån egenskaperna vårdande och 
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omhändertagande. (Josefsson, 2005:26-31), då hon omsorgsfullt har handen över hennes axel 

och kramar om henne lätt. Vilket kan ses som en vårdande och omhändertagande gest.   

 

I Läroboken Puls So boken 1-3 framkommer ett normbrytande exempel gällande manliga och 

kvinnliga egenskaper som varandras motsatser. Detta när Elins styvfar Lars framställs i en 

situation där han städar hemma och hämtar barnen tidigt (Körner & Willebrand, 2011:26). 

Underhåll av hemmet brukar ses som kvinnans roll ( Hirdman 2003). Samt att det anses vara 

en kvinnlig egenskap att vara vårdande och omhändertagande (Josefson 2003:26-31). Lars 

framställs som vårdande och omhändertagande i och med att han framställs som den som tar 

hand om hemmet och hämtar barnen tidigt. Han framställs som en omtänksam och vårdande 

pappa som väljer att hämta sina barn tidigt de dagar han jobbar hemifrån.  

 

 

Även i bilden blir detta tydligt, i ovanstående bild skildras Lars. Han står och arbetar på sin 

dator med ena handen och håller en dammsugare i andra handen. Han arbetar hemifrån 2 

gånger i veckan och har då möjligheten att städa hemma (Körner & Willebrand , 2011:26), 

vilket kan ses som normbrytanden.   

 

Boken om SO 1-3 

I de studerade sidorna i läroboken framställs inte kvinnor/flickor med egenskaper som 

omvårdande och omhändertagande. Däremot framställs kvinnor med yrken som anses vara 

vårdande och omhändertagande, vilket framkommer senare i analysen. 

 

5.5 Kvinnliga yrken och dess klasstillhörighet  

En tendens i läroböckerna är att kvinnor framställs med kvinnodominerande yrken, samt med 

yrken som kan kopplas till kvinnliga egenskaper. Nedan kommer även de framställda 

karaktärernas klasstillhörighet att presenteras i samband med att de yrkena som de tillskrivs 
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presenteras. Jag kommer först att presentera resultatet för läroboken Puls SO boken 1-3 sedan 

kommer resultatet för läroboken Boken om SO 1-3 att presenteras.  

 

Puls SO boken 1-3  

Kristina beskrivs som lärare i läroboken. Grundskolelärare är ett vanligt yrke bland kvinnor i 

Sverige och är med andra ord ett kvinnodominerande yrke (Statiska centralbyrån, 2014). 

Grundskoleläraryrket kan förknippas med egenskaper som omhändertagande, vårdande och 

empatiska, vilket är egenskaper som anses vara kvinnliga (Josefson, 2005:26-31). Även i 

läroboken kan man se hur klassläraren Kristina framställs som omhändertagande, vårdande 

och empatisk både i bild och text. I en av bilderna står hon böjt över några elever och hjälper 

dem med deras skoltidning, hon håller försiktigt handen över en av elevernas axel. Detta kan 

anses vara en vårdande handling (Körner & Willebrand , 2011:7). Exemplet ovan kan ses 

utifrån ett intersektionellt perspektiv då man kan se hur kategoriseringarna genus och klass 

påverkar och förstärks av varandra (De los Reyes & Mulinari 2005, s. 9-10). Detta 

framkommer i ovanstående framställning då läraren framställs med ett yrke som är 

kvinnodominerande (Statiska centralbyrån, 2014), och ett yrke som dessutom kan förknippas 

med vad som anses vara kvinnliga egenskaper. En individs yrke eller utbildning har en stor 

inverkan på vilken klasstillhörighet man anses ha (Svallfors, 2004:22). Utifrån statistiska 

centralbyråns uppdelning anses grundskoleläraryrket vara tjänstemän på mellannivå, 

(Statistika centralbyrån,1982). I läroboken framställs läraren i detta fall utifrån ett 

kvinnodominerat yrke som anses vara lågavlönat trots en relativt lång utbildning (Statistiska 

centralbyrån, 2014). De los Reyes & Mulinari (2005) menar att det alltid råder en dynamisk 

relation mellan begrepp som genus och klass. Dessa begrepp påverkar varandra och råder inte 

enskilt (De los Reyes & Mulinari 2005, s. 9-10). Exempelvis kan man se att om man som 

individ kategoriseras som kvinna, innebär det statistiskt att man kommer att ha lägre lön än 

någon som kategoriseras som man (Regeringskansliet, 2004)  

 

Jenny framställs som rektorn i skolan. I läroboken står det att rektorns roll är att se till att 

lärare och elever trivs på skolan (Körner & Willebrand, 2011:9). Även här beskriver man 

rektorsyrket utifrån kvinnliga egenskaper som omhändertagande och vårdande. Rektorsyrket 

kräver oftast att man är självsäker och vågar ta för sig och kan ta initiativ vilket är 

föreställningar om egenskaper som anses vara manliga (Josefsson, 2005:26-31).  Dock 

beskrivs rektorns roll i läroboken enbart utifrån egenskaper som omhändertagande och 

vårdande.  Utifrån statistiska centralbyråns definition så anses en rektor i grundskolan vara 
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högre tjänsteman, vilket innebär att en rektor anses tillhöra en högre klasstillhörighet 

(statistiska centralbyrån, 1982). Rektorsyrket har gått från att vara ett starkt mansdominerade 

yrke, till att idag ha en jämn könsfördelning. Denna förändring har haft konsekvenser för 

yrkets lön, då lönen för yrket sjönk i samband med en jämnar könsfördelning (Statiska 

centralbyrån, 2014). Svallfors (2004) hävdar att klasstillhörighet är både en social och 

ekonomisk position i samhället (Svallfors,2004:19-21) . Detta kan tyda på att kvinnor anses 

tillhöra en lägre social position och anses ha en negativ påverkan på yrken, då kvinnor bland 

annat generellt har lägre lön än män (Regeringskansliet, 2004). Utifrån ovanstående exempel 

kan man ytterligare se hur genus och klass påverkar varandra. En persons kön samt samhället 

bild av de olika könen begränsar inte bara individers handlingar och val utan även andra 

maktordningar i samhället.  De olika kategoriseringarna påverkar varandra och kan öka 

ojämlikhet (De los Reyes & Mulinar 2003:23). I resultatet beskrivs yrket med kvinnliga 

egenskaper, trots att rektorsyrket även kan kopplas med manliga egenskaper. 

 

 

 

 

I kapitlet I skolan framkommer en bild som skildrar en skolmiljö där både personal och elever 

framställs. På bilden skildras sex olika yrken. Gällande individen som arbetar i skolmatsalen 

är det svårt att avgöra om det är en man eller kvinna. Tre av yrkena som framställs på bilden 

är av kvinnlig personal i skolan (Körner & Willebrand , 2011:7) . Läraren heter Kristina och 

framställs både i text och bild. Av bilden att tyda förknippas läraryrke med kvinnliga 

egenskaper som vårdande och omhändertagande, då det ser ut som om hon omsorgsfullt 

hjälper flickorna (Josefsson, 2005:26-31). Hon har ena handen på flickans axel vilket kan ses 

som en omhändertagande och vårdande gest.  
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En annan kvinnlig personal står vid en anslagstavla och hänger upp ett papper. Det 

framkommer inte vilket yrke hon har men eftersom de befinner sig i en skolmiljö och hon inte 

har någon formell klädsel så gör jag antagandet att hon antingen är grundskolelärare eller 

fritidspedagog. Båda dessa yrken är enligt statistiska centralbyrån tjänsteman på mellannivå 

(Statistiska centralbyrån 1982). Dessa yrken kan även kopplas till egenskaper som 

omhändertagande och vårdande (Josefsson, 2005:26-31), då man arbetat med barn och tar 

hand om barn, vilket generellt kräver att man besitter sådana egenskaper.  

 

Gällande bilden på lokalvårdaren har jag valt att definiera personen som kvinna då hon har 

långt hår och jag får uppfattningen om att det ser ut som en kvinna. Enligt Statistiska 

centralbyråns indelning anses lokalvårdare ha klasstillhörigheten arbetare (Statistiska 

centralbyrån, 1982).  

 

Boken om SO 1-3  

 

 

Malin framställs som präst (Hedin & Ivansson, 2013:28). Prästyrket har en relativt jämn 

könsfördelning mellan män och kvinnor (Statistiska centralbyrån 2014). Prästyrket brukar 

vanligtvis förknippas med egenskaper som empatisk, socialt kompetent och förmågan att lösa 

konflikter. Dessa egenskaper är föreställningar om kön som anses vara kvinnliga (Josefsson, 

2005:26-31).  Prästyrket anses enligt statistiska centralbyrån ha klasstillhörigheten högre 

tjänsteman (Statistiska centralbyrån 1982). På bilden avbildas prästen Malin som håller ett 

litet barn. Det är svårt att bedöma omgivningen, men med tanke på att en skål med vatten står 

under barnets huvud kan man anta att ett dop försiggår (Hedin mfl, 2013:28). På bilden 

framställs prästen med egenskaperna omhändertagande och vårdande med tanke på att hon 

ömt håller ett barn i sin famn (Hedin & Ivansson , 2013:28). 
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Bilden skildrar en kassörska som tar betalt av en kund. Man kan göra antagandet att det är en 

klädbutik de befinner sig i, då kunden köper en t-shirt. Både kunden och kassörskan är 

kvinnor. Av bilden att tyda bär hon högklackade och är sminkad om kinderna. Kunden 

framställs utseendemässigt utifrån kvinnliga egenskaper som att vara vacker och snygg 

(Hedin & Ivansson, 2013:28), vilket är föreställningar om kön som anses vara  kvinnliga 

(Josefson, 2005:26-31). Kassörskan framställs på ett liknande sätt med höga klackar och 

sminkat ansikte. Butiksförsäljare är ett kvinnodominerande yrke (Statistiska centralbyrån 

2014). Yrket har enligt statistiska centralbyrån en relativt låg lön (Statistiska centralbyrån 

2015).  Butiksförsäljaryrket kan kopplas med Josefsons (2005:26-31) kvinnliga egenskaper att 

vara socialt kompetent samt vara omhändertagande, då uppgifter som att hjälpa och ta hand 

om kunder  oftast brukar var en arbetsuppgift som ingår i yrket. Enligt Statistiska 

centralbyråns inledning är en försäljare av kläder arbetare och tillhör en lägre 

klasstillhörigheten.  

 

I läroboken framkommer två normbrytande exempel gällande vilket yrke kvinnor framställs 

med. Maria framställs som arkeolog både i text och bild (Hedin & Ivansson , 2013:29). Enligt 

statistiska centralbyråns definition är en arkeolog högre tjänsteman (Statistiska centralbyrån 

1982) Yrket har en relativ jämn könsfördelning (Statistiska centralbyrån 2014).  

På bilden kan man se hur Maria står på sina knän och gräver (Hedin & Ivansson , 2013:29). 

Detta kan ses som normbrytande då hon inte verkar vara rädd för att smutsa ner sig själv 

vilket går emot normen och föreställningen att det anses vara en kvinnlig egenskap att vara 

snygg och vacker (Josefsson, 2005:26-31).  
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På bilden ser man en polis samt bilar och höghus bakom polisen (Hedin & Ivansson, 

2013:29). Polisyrket förknippas oftast med egenskaper som anses vara manliga som att ta för 

sig och ta initiativ och inte visa svaghet och osäkerhet (Josefsson, 2005:26-31). Utifrån 

statistiska centralbyråns definition är polis yrket tjänsteman på mellannivå (Statistiska 

centralbyrån, 1982). Nadja framställs som polis i både bild och text, vilket kan ses som 

normbrytande då polisyrket är ett mansdominerat yrke (Statistiska centralbyrån, 2014).  

 

5.6 Manliga yrken och dess klasstillhörigheter 

En tendens i läroböckerna är att män framställs med mansdominerade yrken, samt med yrken 

som kan kopplas till manliga egenskaper. Nedan kommer även de framställda karaktärernas 

klasstillhörighet att presenteras i samband med att de yrkena som de tillskrivs presenteras. Jag 

kommer först att presentera resultatet för läroboken Puls SO boken 1-3 sedan kommer 

resultatet för läroboken Boken om SO 1-3 att presenteras.  

 

Puls SO boken 1-3  

Jan berättar att hans föräldrar flyttade till Sverige för att utbilda sig, dock framgår det inte vad 

de utbildade sig till (Körner & Willebrand, 2011:4-5). Men generellt brukar en hög utbildning 

leda till en hög social position i samhället (Bengtsson, 2012:136-142). En hög utbildning 

medför generellt en hög lön. Man kan göra antagandet att Jans föräldrar antingen är 

tjänstemän eller företagare eftersom det är dessa kategoriseringar som generellt kräver en 

eftergymnasial utbildning (Statistiska centralbyrån, 1988). I och med att barn tillhör 

föräldrarnas klasstillhörighet, kan man se  hur Jan beskrivs utifrån hans föräldrars 

klasstillhörighet (Svallfors 2004:197-209). 

 

Aron är nyfiken på hur man gör tidningar och vill bli journalist. Även om han inte är någon 

journalist än är det relevant att lyfta fram vilka yrken som tillskrivs och förknippas med 
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pojkar. I början av läroboken beskrivs sex personer varav enbart Aron och Jan förknippas med 

utbildning eller yrke i sina beskrivningar. De övriga barnen som är tre flickor och en pojke 

förknippas inte med någon utbildning eller yrke (Körner & Willebrand, 2011:4-5). Detta kan 

ses utifrån Josefsons (2005) föreställningar om manliga egenskaper om att det är manligt att 

jobba hårt och försörja sig själv (Josefsson, 2005:26-31). Visserligen försörjer pojkar inte sig 

själva, men de associeras med utbildning och yrke när de beskrivs. Vilket ger en 

uppfattningen att de har ambitioner att försörja sig själva. Genom att hålla isär vad som anses 

vara manligt respektive kvinnligt upprätthåller man rådande normer som finns i samhället. 

Mannen anses vara familjefadern och försörjaren och det är han som ska ta plats ute i 

samhället medan kvinnans plats anses vara i hemmet (Hirdman, 2003:84-85). Isärhållning av 

vad som anses vara manligt respektive kvinnligt leder dessutom till överordning vilket 

innebär att mannen är normen som vill eftersträvas (Hirdman 1988:51). Jan och Aron 

framställs utifrån positioner i samhället som anses vara positiva och något man vill 

eftersträva. Bakom kategorin kön finns alltid en uppsättning av olika sociala relationer som 

genomsyras av bland annat klasshierarkin (De los Reyes & Mulinari 2005:24).  Detta 

framkommer i introduktionen av boken, när pojkarna förknippas med yrken och utbildningar 

som generellt sätt brukar vara avgörande för vilken klasstillhörighet man har 

(Regeringskansliet, 2004). 

 

Lars som beskrivs som Elins styvfar och jobbar hemifrån två dagar i veckan. Vilket yrke han 

har framkommer inte. Vi får endast veta att han arbetar hemifrån två dagar i veckan via sin 

dator (Körner & Willebrand, 2011:26). Man kan anta att han är egenföretagare eller högre 

tjänsteman då sådana yrken överlag brukar ge möjligheten till arbete hemifrån.  

Bilden som skildrar Lars är en avbildning på när han jobbar och städar samtidigt. 

Omgivningen liknas vid ett hemmakontor där en dator står placerad på ett skrivbord. Lars bär 

på en blå tröja, skjorta och bruna byxor, och är relativt finklädd. Av bilden att tyda kan man 

anta att han besitter ett högt uppsatt yrke, då Lars är relativt finklädd vilket ytterligare kan 

tyda på högt status. Svalfors (2004) betonar att klasstillhörighet inte enbart kan definieras 

utifrån utbildningsnivå och ekonomisk nivå. Klass är även en socialposition i samhället 

(Svallfors 2004:19-21). I detta fall innebär det att Lars genom sin klädsel framställs som en 

person med en har en hög socialposition i samhället. Man kan anta att han tack vare sin höga 

klasstillhörighet har friheten att jobba hemifrån och hämta sina barn tidigt. Han har med andra 

ord större möjlighet att vara könsöverskridande tack vare hans höga klasstillhörighet och 

levnadsförhållanden. Om han hade ett annat lågavlönat yrke kan man göra antagandet att det 
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skulle vara svårt att exempelvis sluta tidigare i syfte att hämta barnen tidigt. Man kan göra 

antagandet att hans bekväma arbetstider och ekonomi gör det möjligt för honom att vara 

jämställd. I ovanstående exempel kan man se hur en person med hög klasstillhörighet och som 

dessutom är man, kan ha makten att välja hur och när han ska arbeta. Genus och klass i 

kombination kan öka makten för individer eller öka ojämlikhet. I ovanstående exempel ser 

man hur man med hög klasstillhörighet får en ökad makt att styra över sina arbetstider (De los 

Reyes & Mulinar 2003:23). 

 

 

Bilden skildrar en skolmiljö där många individer skildras.  På bilden avbildas en manlig 

idrottslärare och en manlig individ som är klädd i kostym och bär en portfölj i ena handen 

(Körner & Willebrand , 2011:7) Av klädseln kan man göra antagandet att personen tillhör en 

högre klasstillhörighet, då  man kan göra antagandet att en formell klädsel som kostym oftast 

bärs av högre tjänstemän eller företagare. Även en portfölj tyder på att han tillhör en högre 

klasstillhörighet.  Det är svårt att avgöra vilket yrke mannen besitter men eftersom han 

befinner sig i en skolmiljö kan man anta att han är rektor eller skolinspektör. 

 

En manlig idrottslärare presenteras i läroboken i både text och bild (Körner & Willebrand , 

2011:7). Idrottsläraryrket kan förknippas med Josefsons (2005) egenskaper om föreställningar 

som anses vara manliga. En idrottslärare kan förknippas med egenskapen att vara aktiv 

(Josefsson, 2005:26-31).  Detta kan ytterligare förtydligas när man tittar på ovanstående bild 

där idrottsläraren har på sig träningskläder vilket är tecken på aktivitet. Utifrån Statistiska 

centralbyråns definition anses en idrottslärare vara tjänsteman på mellannivå (Statistiska 

centralbyrån, 1982). Det finns ingen specifik statistik gällande om idrottslärare är 

mansdominerat eller kvinnodominerat, utan yrket går allmänt under statistiken som gäller för 

grundskolelärare (Statistiska centralbyrån, 2014). 
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I läroboken förekommer ett normbrytande exempel gällande vilket yrke/utbildning män 

tillskrivs. Elins pappa framställs som sjuksköterskestudent (Körner & Willebrand , 2011:25). 

Vårdande och omhändertagande är egenskaper som kan förknippas med sjuksköterskeyrket 

och anses enligt Josefsson (2005) vara föreställningar om kön som anses vara kvinnliga 

(Josefsson, 2005:26-31).  Enligt statistiska centralbyrån anses en sjuksköterska vara 

tjänsteman på mellannivå Statistiska centralbyrån 1982).  Sjuksköterskeyrket är även ett 

kvinnodominerat yrke (Statistiska centralbyrån 2014). 

 

Boken om SO 1-3 

I de studerade sidorna förknippas män/pojkar enbart en gång med ett yrke/utbildning. Erik 

beskrivs som meteorolog i läroboken både i text och bild (Hedin & Ivansson , 2013:28). 

Meteorologyrket är ett mansdominerat yrke (Statistiska centralbyrån 2014). Enligt statistiska 

centralbyråns definition är klassindelningen högre tjänsteman (Statistiska centalbyrån 1982). 

På bilden avbildas meteorologen Erik, som håller i en stav och redogör vädret. Erik har på sig 

slipps och skjorta vilket kan uppfattas som en klädsel för någon med hög klasstillhörighet, 

men samtidigt är det också mycket möjligt att hans klädsel beror på att han är med på TV. 

Man kan koppla framställningen av yrket med vad som anses vara den manliga egenskapen 

självsäkerhet (Josefsson, 2005:26-31). Då man kan göra antagandet att det krävs en vis 

självsäkerhet för att vilja framträda i TV.  

 

 

 

6. Diskussion och slutsats  

I detta avsnitt kommer resultatet sammanfattas och diskuteras, eventuella felkällor kommer att 

presenteras. Resultatet kommer även att jämföras med tidigare studier, samt kommer den 

didaktiska implikationen  att diskuteras, avslutningsvis kommer förlag på vidare forskning att 

föreslås.  
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6.1 Empirisk diskussion  

Syften med studien och frågeställningarna var att undersöka hur manliga respektive kvinnliga 

egenskaper framställs i läroböcker samt vilka yrken kvinnor och män framställs utifrån och 

vilka kvinnliga respektive manliga egenskaper som förknippas med de förekommande 

yrkena/utbildningarna.  Syftet var dessutom att undersöka vilken klasstillhörighet män 

respektive kvinnor framställs ifrån och hur dessa faktorer eventuellt kan leda till en 

reproduktion av kön.   

 

Resultatet visade att män/pojkar generellt framställs med egenskaper som aggressiva och 

självsäkra, medan kvinnor/flickor framställs med egenskaper som omhändertagande, 

vårdande, osäkra och känslosamma. Pojkar framställs i några exempel utifrån normbrytande 

exempel, som osäkra och känslosamma. Däremot framställs inte flickor utifrån normbrytande 

exempel gällande vilka egenskaper de tillskrivs.  Resultatet visar även att kvinnliga och 

manliga egenskaper ofta hålls isär i läroböckerna. Män/pojkar framställs med egenskaper som 

aggressiva och självsäkra medan kvinnor/flickor framställs med egenskaper som osäkra och 

känslosamma. Man kan även se hur pojkar är överordnade flickor, då pojkar ofta framställs i 

maktpositioner medan flickorna oftast har roller där de är mer passiva och tar inte lika stort 

utrymme som pojkarna. Detta framkommer exempelvis i ett mobbning scenario. Där pojkarna 

framställs som de som mobbar och flickorna generellt framställs som de som blir mobbade 

eller de som tyst tittar på.   

 

Resultatet visar hur genus och klass samspelar med varandra. Kvinnor verkar vanligtvis inom 

kvinnodominerade yrken som kan kopplas med kvinnliga egenskaper. Dock förekommer det 

normbrytande exempel, där kvinnor även verkar som exempelvis poliser och arkeologer. Män 

verkar främst inom mansdominerade yrken som kopplas med manliga egenskaper. Men även 

här förekommer normbrytande exempel, exempelvis framställs en manlig karaktär som 

sjuksköterskestudent.  

 

Kvinnor och män förknippas generellt lika ofta med ett yrke eller utbildning men resultatet 

varierar lite beroende på lärobok. Gällande kvinnor och mäns framställning utifrån 

klasstillhörighet visar resultatet att kvinnor framställs tre gånger som tjänstemän på högre 

nivå, tre gånger som tjänstemän på mellannivå och två gånger som arbetare. Män framställs 

två gånger som tjänstemän på mellannivå, en gång som högre tjänsteman. Tre manliga 

karaktärer i boken beskrivs med faktorer som kan kopplas till en högre klasstillhörighet. Dock 



42 
 

framkommer inte det inte vilket yrke de besitter, därför kan man inte dela in dem i en specifik 

klasstillhörighet. Resultatet visar en viss skillnad gällande vilken klass kvinnor respektive 

män framställs inom. Män framställs enbart som tjänstemän på mellannivå eller högre 

tjänstemän, medan kvinnornas framställning är mer varierad och sträcker sig från den lägsta 

klasstillhörigheten till de högsta.  

 

 Resultatet visar att kvinnor/flickor respektive män/pojkar framställs olika inom en rad olika 

aspekter i läroböckerna. Hirdman menar att isärhållning av manligt och kvinnligt bidrar till att 

man upprätthåller rådande normer, vilket påverkar hur man anser att män/pojkar samt 

kvinnor/flickor bör uppföra sig (Hirdman, 2003:84). Sverige har idag den mest 

könssegregerade arbetsmarknaden (Regeringen 2004) och i resultatet framkommer det hur 

kvinnor och män generellt framställdes utifrån yrken som är kvinno- respektive 

mansdominerade. Det framkommer även att  män och kvinnor framställs olika gällande 

klasstillhörigheter. Josefson (2005) menar att skolan kan påverka hur elever ser på sina 

framtida möjligheter och kan förstärka elevers uppfattning om vad som anses vara kvinnligt 

respektive manligt (Josefson, 2005:39). Josefsson menar vidare att flickor och pojkar fostras 

omedvetet in i ett visst beteende. Detta påverkar i sin tur hur man ser på manlighet respektive 

kvinnlighet i samhället och påverkar därmed samhällets uppbyggnad (Josefson, 2005:6-8). 

Hirdman (2003) menar att samhällets föreställningar om vad som anses vara manligt 

respektive kvinnligt påverkar hur samhället ser på mannens och kvinnans roll. Hon menar 

även att könsordningen fortsätter att reproduceras genom en sådan föreställning (Hirdman 

2003, 84-85). I läroböckerna kan man se hur traditionella könsordningar fortsätter att 

reproduceras.  De los Reyes & Mulinari (2005) menar att genus och klass påverkar varandra. 

De menar att olika kategoriseringar förhåller sig till varandra och påverkar varandra. Genom 

att ta hänsyn till olika aspekter försöker man förstå hur ojämlikhet skapas (De los Reyes & 

Mulinari 2005:9-10). I resultatet ser man hur kvinnorna framställd med yrken som kan 

förknippas med föreställningar om kön som anses vara kvinnliga. Dessutom framställs 

kvinnor två gånger utifrån den lägsta klasstillhörigheten. Detta kan jämföras med männen som 

enbart framställs utifrån de högre klasstillhörigheterna. Man kan tydligt se samband mellan 

genus och klass, som dessutom fortsätter konstrueras i de studerade läromedlen. I 

framställningarna kan man se hur kvinnor och män begränsas i sitt handlande, då de främst 

framställs med yrken som är normbärande för respektive kön. Det framkommer i resultatet 

hur kategoriseringarna klass och genus påverkar varandra och begränsar individers handlande 

inom ramen för samhällets strukturer (Hirdman, 2003:84-85). Det förekommer dock några 
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normbrytande exempel som utmanar normen gällande vilka yrken/utbildningar som 

förknippas med de olika könen.   

 

Eventuella felkällor kan vara att jag studerat de första 20 sidorna i ämnet samhällskunskap i 

vardera lärobok. Resultatet kan möjligtvis påverkats om andra sidor studerats. Resultatet kan 

även påverkats av min indelning av klasstillhörighet då jag främst tagit hänsyn till faktorer 

som utbildning och yrke. Om andra faktorer hade varit avgörande för indelning kan det 

möjligtvis ha blivit ett annat resultat.  

 

6.2 Jämföra resultatet med tidigare studier 

I läroböckerna är det en relativt jämn fördelning gällande hur ofta män/pojkar samt 

kvinnor/flickor representeras i text. Mitt resultat kan jämföras med Evans & Davies (2000) 

där representationen av män var 54 procent och 46 procent av kvinnor i text. Däremot visar 

mitt resultat på en liten majoritet av kvinnor/flickor till skillnad från Evan och Davies studie 

där resultatet visar en liten majoritet av män/pojkar i representationen (Evans & 

Davies,2000:262).Evans och Davies (2000) resultat av den utförda studien visar även på att 

kvinnor tillskrevs egenskaper som kärleksfulla och mjuka. Medan män tillskrevs egenskaper 

som aggressiva och tävlingsinriktade (Evans & Davies:263-265). Även i min studie kan man 

se hur de olika könen beskrivs som varandras motsatser och man håller isär vad som anses 

vara manligt respektive kvinnligt. Även studien gjord av Ohlander (2010) visar på en jämn 

representation av könen i bild (Ohlander, 2010:9-15). 

 

I min studie framkommer en hierarki, där flickor är underordnade pojkarna. Pojkarna 

framställs som de starka och självsäkra vilket kan ses som normbärande. Man kan även se hur 

pojkar oftast framställs i maktpositioner där flickor blir underordnade pojkarna. Pojkar 

framställs som starka och självsäkra samt i högre maktpositioner, medan flickor framställs 

som osäkra samt lyder pojkarnas order, där pojkars åsikter anses utgöra det normala. Detta 

framkommer bland annat i ett exempel där en flicka som heter Elvira enbart leker med några 

pojkar på deras begäran och när de antyder att hon är välkommen i leken. Även Eilard (2004) 

menar i sin studie att hierarkin om att kvinnan är underordnad mannen framkommer i hennes 

studie. Hon menar att kvinnor och flickor i hennes studie är underordnade mannen (Eilard, 

2004:255-259).I Eilards studie visar resultat även att det finns en viss hierarki mellan könen i 

lekarna där flickor blir underordnande pojkarna (Eilard, 2004:255-259). Även i mitt resultat 
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kan man se en viss genushierarki där flickorna blir underordnade pojkarna men även en vis 

klasshierarki gällande vilka klasstillhörigheter män respektive kvinnor framställs ifrån. 

 

Generellt har yrken som domineras av kvinnor än lägre lön än yrken som domineras av män 

(Ulfsdotter Eriksson 2006:90). Ulfsdotter Eriksson (2006) studie visar att yrken som är 

kvinnodominerar har låg status jämfört med yrken som är mansdominerande (Ulfsdotter 

Eriksson, 2006:90). Resultater visar att mansdominerande yrken har både högre status och lön 

än kvinnodominerande yrken. (Ulfsdotter Eriksson 2006:90). I läroböckerna framställs 

kvinnor generellt utifrån kvinnodomineranden yrken vilket kan anses ha en lägre status än 

mansdominerade yrken som män generellt framställs ifrån i läroböckerna. Detta kan ses som 

en negativ inverkan på kvinnornas framställning av klass, då kvinnodominerande yrken 

generellt sätt har låg status (Ulfsdotter Eriksson 2006:90). Kvinnodominerande yrken som 

hamnade lågt i placeringen kräver generellt en lägre utbildning är de mansdominerade yrkena 

som hamnade högt upp i placeringen (Ulfsdotter Eriksson 2006:72 ). Utifrån detta kan man se 

ett tydligt samband mellan genus och klass som dessutom fortsätter konstrueras i 

läroböckerna, då män enbart framställs med yrken som tillhör de högre klasserna medan 

kvinnor framställs utifrån en mer varierad klasstillhörighet.  

 

I mitt resultat framställs kvinnor och män generellt utifrån kvinno- respektive 

mansdominerade yrken i både bild och text. Detta kan jämföras med Ohlanders (2010) studie  

där bilderna domineras av män i olika yrken som bonde och rörmokare. En av bilderna är på 

sjukvårdspersonal, där en manlig läkare, en kvinnlig sjuksköterska och en manlig vaktmästare 

avbildas. Även här kan man se hur kvinnor och män framställs utifrån normerande yrken.  

 

Eilard (2008) gör en intersektionell studie på läseböcker med fokus på genus och etnicitet. 

Resultatet visar att individer med annan etnicitet blir begränsade i deras handlingsutrymme på 

grund av den kultur de framställs tillhöra och representerar (Eilard 2008:92). Även i mitt 

resultat kan man se hur män och kvinnor begränsas på grund av deras kön, då de olika könen 

främst framställs med egenskaper och yrken som anses manliga respektive kvinnliga. 

 

6.3 Didaktisk implikation  

Den utförda studien kan användas som underlag när man väljer läromedel för undervisning. 

Det är idag lärarnas ansvar att välja läromedel (Skolverket 2015a), vilket innebär att både 

lärare och lärarstudenter måste bli medvetna och få kunskap i hur man väljer läromedel och 
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hur viktigt det är att man granskar läromedel innan man använder dem i undervisningen. I 

ämnet samhällskunskap uppmuntras tanketraditioner som jämlikhet och könsroller (LGR 

11:216). Av den andledningen är det oerhört viktigt att läroböcker skildrar tanketraditioner 

som uppmuntras i det samhällsvetenskapliga ämnet. Annars finns risken att motsatsen skildras 

indirekt i läroböckerna. Det är viktigt att man är uppmärksam på hur de olika könen framställs 

i läromedel. Man kan göra antagandet att läroböckerna vill förmedla en jämlikhet då de olika 

könen representeras i lika stor utsträckning samt att män respektive kvinnor i princip 

förknippas lika ofta med yrke/utbildning. Implicit antyds vid visa tillfällen motsatsen. 

Manliga och kvinnliga egenskaper hålls tydligt isär. Konsekvenserna blir att 

samhällskunskapsundervisning som ämnar förmedla jämlikhet och diskutera könsroller kan 

istället indirekt leda till en reproduktion av synen på kön. Flickor och pojkar får olika 

förväntningar och begränsningar gällande vilka egenskaper samt vilket yrke/utbildningar som 

anses vara manliga respektive kvinnliga.  

 

6.4Vidare forskning  

Som vidare forskning kan man göra en kvalitativ innehållsanalys om hur genus och klass 

samspelar med andra kategoriseringar som exempelvis etnicitet. På så sätt kan man ur ett 

intersektionellt perspektiv få förståelse för hur fler kategoriseringar samverkar med varandra. 

Man kan även göra en studie om hur klass och genus samverkar i andra läromedel som 

används i skolan, som radio och tv-program.  
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ex_Webb_20160128.pdf  

http://skolvarlden.se/artiklar/atta-av-tio-larare-hinner-inte-granska-laromedel
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Lonedatabasen/
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0208/2014A01/AM0208_2014A01_SM_AM33SM1601.pdf
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0208/2014A01/AM0208_2014A01_SM_AM33SM1601.pdf
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Forsta_Statistik/Klassifikationer/_Dokument/SEI_Index_Webb_20160128.pdf
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Forsta_Statistik/Klassifikationer/_Dokument/SEI_Index_Webb_20160128.pdf

