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Sammanfattning 

Den svenska skolan har ett jämställdhetsuppdrag som är förtydligat i skolans styrdokument 

och det påverkar hela skolans verksamhet. Undervisningen och valet av läromedel ska vara i 

riktlinje med skolans jämställdhetsmål och skolans värdegrund. Det läromedel som används 

mest i undervisningen i den svenska skolan är läroböcker och de har stor påverkan på 

skolelevernas kunskapsbildande.  

Att granska läroböcker ur ett genusperspektiv är viktigt för att undersöka hur män och kvinnor 

porträtteras i bilder och i text. Man undersöker hur många kvinnor samt män som porträtteras 

och hur de porträtteras, man undersöker om det finns tydliga könsstereotyper och skillnader i 

hur män och kvinnor porträtteras. 

I examensarbetet redogörs det för vad forskning skriver om hur män och kvinnor porträtteras i 

läroböcker ur ett genusperspektiv. Finns det skillnader i hur män och kvinnor porträtteras och 

vad är skillnaderna. I alla de granskningar av läroböcker som är med i examensarbetet 

kommer de fram till att det finns skillnader i hur män och kvinnor porträtteras. Skillnaderna 

kan handla om att det finns en överrepresentation av män i läroböckerna jämfört med 

representation av kvinnor, att det existerar stereotypiska könsroller i läroböckerna och att i de 

flesta läroböcker representeras inte kvinnor i kapitel om politik. I examensarbetet redogörs det 

också för om porträtteringen av män och kvinnor i läroboken stämmer överens med skolans 

jämställdhetsmål och värdegrund.  
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Abstract 

The Swedish school has a gender equality mission that is clarified in the school's curriculum 

and this affects the entire school's operations. The education and the choice of teaching 

materials should be in line with the school’s gender equality mission and the schools values 

clarified in the curriculums. The teaching material that is most used in the Swedish school is 

textbooks and they have a great influence on the pupils' knowledge development.  

Examining textbooks from a gender focused perspective is important for examining how men 

and women are portrayed in pictures and in text. One examines how many women and men 

are portrayed and how they are portrayed, one examines whether there are clear gender 

stereotypes and differences in how men and women are portrayed.  

This literature study describes what research studies writes about how men and women are 

portrayed in textbooks from a gender perspective. The literature study looks at the differences 

that exist in how they are portrayed and whether the portrayal is in line with the school's 

gender equality mission. In all the studies used in this literature study they find in their 

research that there are differences in how men and women are portrayed in textbooks. The 

differences may be that there is an over- representation of men in the textbooks compared to 

the representations of women, that there are stereotypical gender roles portrayed in the 

textbooks and that in most of the textbook’s women is not represented in chapters about 

politics. In this literature study we describe if the portrayal of men and women in textbooks is 

in line with the school’s gender equality goal and the school’s values.  
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1. Inledning 

Jämställdhet mellan män och kvinnor är ett viktigt politiskt mål för många stater runt om i 

världen och det är likaså en del av Förenta Nationernas Globala mål (2017). FN vill lyfta 

kvinnans position i samhället för att stärka deras hälsa, utbildningsnivå och bekämpa 

fattigdom. I det globala målet om jämställdhet står det att flickor ska få samma tillgång till 

utbildning som pojkar och ska ha samma möjlighet att fullfölja hela sin utbildning. FN skriver 

att när kvinnor får samma möjligheter till utbildning som män påverkar det hela samhället och 

gör de ekonomiska löneskillnaderna mellan män och kvinnor mindre (FN, delmål 5).  

Den svenska regeringens arbete är påverkat av FN:s globala mål och i Sverige har regeringen 

sex jämställdhetsmål att sträva efter för att Sverige ska bli ett mer jämställt samhälle. 

Regeringen ska sträva efter att män och kvinnor ska ha samma möjligheter i det svenska 

samhället, de har som mål att det ska bli en ekonomisk jämställdhet mellan könen, att 

utbildningen ska vara jämlik och att mäns våld mot kvinnor ska minska. Det delmålet som 

handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter inom utbildning menar att kvinnor 

och män ska ha samma möjligheter och villkor i sina studieval, i deras val av utbildning och i 

deras individuella utveckling (Regeringen mål för jämställdhet 2014).  

Regeringens jämställdhetsmål påverkar den svenska skolans verksamheter och iden om att 

skolan ska byggas på en demokratisk grund. Iden om en demokratisk skola har inflytande på 

den nya läroplanen för gymnasieskolan 2011 och läroplanen för grundskolan 2011:s 

värdegrund. Med en demokratisk värdegrund ska skolan respektera de mänskliga rättigheterna 

och ge eleverna kunskaper om de demokrativärden som det svenska samhället vilar på. I 

läroplanen för gymnasieskolan och i läroplanen för grundskolan står det att skolan ska arbeta 

för att skapa en jämställd skolverksamhet och att det är skolans ansvar att ingen diskrimineras 

på grund av sin könstillhörighet (Lgr11, 1). Den svenska skolan har ett jämställdhetsuppdrag 

vars huvudsakliga syfte är att främja elevernas kunskapsutveckling oberoende deras 

könstillhörigheter (Gy11, 1).  

Skolans jämställdhetsuppdrag kan yttra sig på många olika sätt och det ska bland annat 

integreras in i undervisningen och i valet av läromedel. Läroböcker är ett läromedel som 

används frekvent inom skolans undervisning och det kan ses som en utgångspunkt för lärarens 

lektionsundervisning menar Niklas Ammert i boken Att spegla världen (2011) (Ammert 2011, 

s.26). Inom den svenska skolan förlitar sig eleverna på lärobokens innehåll och läroboken får 

en central roll i elevernas kunskapsutveckling (Ammert 2011, s.27). I dagens Sverige är det 
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lärarens uppgift att välja ut vilken lärobok som ska användas i deras undervisningen och det är 

då viktigt att läraren tar hänsyn till styrdokumentens värdegrunds syn på jämställdhet i valet 

av läromedel och regeringens jämställdhetsmål skriver skolinspektionen i deras 

kvalitetsgranskning rapport 2011:1 (Skolinspektionen kvalitetsgranskning rapport, 2011:1 

s.7).  

2. Problemformulering, syfte och frågeställning 

Skolan har ett jämställdhetsuppdrag som är förtydligat i styrdokumenten. I 

jämställdhetsuppdraget ska skolan behandla alla lika oberoende deras könstillhörighet. 

Skolans jämställdhetsuppdrag ska påverka all undervisning, därför är det viktigt att 

undervisningen och de läromedel som används i undervisningen är i riktlinje med skolans 

värdegrund och jämställdhetsmål. Det finns ett intresse i att undersöka hur män och kvinnor 

porträtteras i läroböcker för att det kan finnas skillnader och för att läroböckerna har en 

påverkan på elevernas kunskapsutveckling. 

Det huvudsakliga syftet med examensarbetet är att redogöra för vad forskning visar om hur 

män och kvinnor porträtteras i läroböcker, med ett fokus på läroböcker i samhällskunskap. 

Vidare ska examensarbetet undersöka om porträtteringen av män och kvinnor i läroböcker 

stämmer överens med skolans jämställdhetsmål.  

Frågeställningen för examensarbetet lyder: 

Finns det skillnader i hur män och kvinnor porträtteras i läroböcker? 

Hur ser skillnaderna ut? 

Om det finns skillnader mellan svaren i de olika studierna till fråga ett och till 

fråga två, kan det bero på att de olika studierna använder sig av olika metoder, 

urval och frågeställningar i sina granskningar? 

Överensstämmer porträtteringen av män och kvinnor i läroböcker med skolans 

jämställdhetsmål? 

3. Bakgrund 

För att få en uppfattning om varför det är intressant att studera hur kvinnor och män 

porträtteras i läroböcker är det viktigt att få en inblick i skolans styrdokuments riktlinjer för 
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skolans jämställdhetsuppdrag och det är viktigt att få en bakgrund till lärobokens roll i 

undervisningen i den svenska skolan.  

 

3.1. Styrdokumenten 

Den svenska skolans verksamhet bär på ett ansvar om att uppfylla jämställdhetsuppdraget 

som är förtydligat i grundskolans (2011) och gymnasieskolans (2011) läroplaner. Ett av 

gymnasieskolans grundläggande värden är att främja jämställdhet mellan könen och att 

motverka diskriminering på grund av könstillhörighet inom skolans verksamheter (Gy 11, 1). 

I läroplanen för grundskolan förtydligar de skolans jämställdhetsuppdrag med att skriva att 

skolan ska aktivt arbeta med att alla elever ska ha samma möjligheter och rättigheter till 

utbildning oberoende elevens könstillhörighet (Lgr 11, 1). I Skollagen 2010:800 står det 

tydligt att skolan ska förankra demokratiska värderingar och kunskaper om de mänskliga 

rättigheterna. En del av de demokratiska värderingar som skolan ska byggas på handlar om 

jämställdhet mellan könen (Skollag 2010:800, 5§).  

I arbetet med att uppnå skolans jämställdhetsmål blir det lärarens roll att se till att 

undervisningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Läraren har även som uppgift att ge 

eleverna demokratiska värderingar och kunskaper som ska vara i riktlinje med 

styrdokumentens värdegrund (Gy11, riktlinjer).  

 

3.2. Läroboken 

Skolinspektionen skriver i sin Kvalitetsgranskning 2001:1 att i undervisningen som bedrivs i 

den svenska skolan är det stor variation på vilka typer av läromedel som läraren bestämmer 

sig för att använda i undervisningen. Men att läroboken är ett av de läromedel som brukas 

mest i undervisningen (Skolinspektionen kvalitetsgranskning 2011:1, s.6). Det är lärarna som 

själva bestämmer om vilka läromedel de vill använda i sin undervisning och det är viktigt att 

valet är i riktlinje med skolans styrdokument och jämställdhetsmål. Skolledarna har väldigt 

lite inflytande över lärarens val av läromedel. Även om ansvaret över läroböckerna är hos den 

enskilda läraren är det få lärare som analyserar innehållet i de läroböcker de bestämmer sig för 

och enligt Skolinspektionens granskning av läromedel inom kemiämnet är det få lärare som 

granskar sina val av läromedel ur ett genusperspektiv (Skolinspektionen kvalitetsgranskning 

2011:1, s. 7).  
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4. Teorier om genussystem och representation 

4.1. Yvonne Hirdman Genussystem 

Detta examensarbete utgår ifrån ett genusperspektiv som en teoretisk bakgrund till hur man 

ser på de skillnaderna som finns i hur män och kvinnor porträtteras i läroböcker. Detta 

genusperspektivet är taget ifrån Yvonne Hirdmans teori om genussystem ifrån texten 

Genussystemet-reflexioner kring kvinnors sociala underordning (1988). Hirdman skriver att 

ordet genus ur ett lingvistiskt perspektiv kommer ifrån engelskans begrepp gender. Gender på 

svenska översätts till ordet socialt kön som i sin tur tolkas som begreppet genus (Hirdman 

1988, s 50–51). Hirdman menar att föreställningarna av könskategorierna män och kvinnor 

och de könsroller som existerar är föreställningar vi människor kan bli fria ifrån. Och genom 

ett skapande av ett socialt kön blir föreställningarna om säregna karaktärsdrag för män och för 

kvinnor endast sociala konstruktioner.  

Ett genussystem enligt Hirdman är ett ordningssystem, med ordning menar Hirdman en 

social, ekonomisk och politisk ordning (Hirdman 1988, s. 51). Hirdman menar att 

genussystemets logik bygger på två viktiga aspekter, det ena är en dikotomi med manligt och 

kvinnligt som motsatser till varandra, den andra är att man ser mannen som en norm i 

samhället. Hirdman diskuterar ett isär hållande mellan könen i sin teori, Hirdman menar att 

mannen och kvinnan har fått olika roller både fysiskt och psykiskt i samhället och att detta har 

resulterat till ett maktskapande mellan könen (Hirdman 1988, s. 52). När isär hållandet mellan 

könen inte ifrågasätts blir det en mer legitim ordning i maktstrukturerna mellan män och 

kvinnor och synen på mannen som normen i samhället (Hirdman 1988, s. 57).  

Ett barn påverkas av föreställningarna om hur en man eller kvinna ska vara i samhället, även 

om barnet inte är skapad för att inta en av de kulturellt och socialt präglade könsrollerna man 

eller kvinna (Hirdman 1988, s. 52). Hirdman skriver att barn lär sig om tankeföreställningarna 

om sociala skillnader mellan könen genom socialisering med andra människor, genom 

kulturell överlagring och genom den sociala integrationen i samhället (Hirdman 1988, s. 53). 

Till följd av detta kommer föreställningarna om att det finns skillnader mellan män och 

kvinnor och tydliga könsroller fortsätta att reproduceras och ses som en naturlig ordning i 

samhället (Hirdman 1988, s.57).  

 

 



8 
 

4.2.  Representation 

Detta examensarbete utgår ifrån teorier om representation för att läsaren ska få en inblick i 

vad representation är och hur representation påverkar kvinnor och mäns tankar om dem själva 

och deras val för utbildningsinriktning.  

Stuart Hall skriver i sin text Representation- cultural representations and signifying practices 

(1997) att begreppet representation betyder produktionen av delade uppfattningar genom 

användandet av det gemensamma språket (Hall 1997, s.16). Bandet mellan representation och 

kultur är att kultur handlar om våra delade uppfattningar om hur världen runt oss är. De 

uppfattningar om världen som vi människor delar med varandra kan vi bara dela genom ett 

gemensamt språk. I människans språk ingår det talade språket, bilder, symboler och även 

musiknoter med mera, vi använder oss av språket för att kommunicera med varandra och vi 

använder oss av språket för att representera våra delade tankar och koncept av världen (Hall 

1997, s. 15). 

Lori Beaman, Esther Duflo, Rohini Pande och Petia Topalova skriver i Female Leadership 

Raises Aspirations and Educational Attainment for Girls: A Policy Experiment in India 

(2012) att underrepresentationen av kvinnor inom mansdominerade grupper på 

arbetsmarknaden och inom politik gör att flickor inte väljer att arbeta inom de yrkesgrupperna 

eller att arbeta med politik för att de tror att kvinnor inte har den möjligheten eller kapaciteten 

att befinna sig inom de områdena. Kvinnors val av utbildningsinriktning och deras 

individuella prestationer är påverkade av hur de ser andra kvinnor bli representerade i 

samhället, till exempel om de representeras i ledarroller eller inom mansdominerade 

yrkesgrupper. Detta beror på att det finns en distinkt könsidentitet som gör att kvinnor 

identifierar sig med att vara kvinna och den könsrollen som är tilldelad det kvinnliga könet. 

Dessa övertygelser om män och kvinnors olika identiteter gör att de får olika aspirationer i 

livet. Därför att kvinnors tankar om deras egen förmåga korrelerar med den könsrollen de 

identifierar sig med, till exempel så aspirerar inte många kvinnor till att bli forskare för att de 

inte har sett andra kvinnor bli representerade inom området.  

Det är viktigt för kvinnor att ha förebilder inom mansdominerade områden i samhället så att 

deras tankar om dem själva och aspirationer till utbildning ändras, Detta skulle i sin tur bryta 

de stereotypiska könsrollerna, ändra könsmaktsordningen och ge kvinnor mer plats i de 

könsstereotypiskt mansdominerade områdena. Inom media, böcker, arbetsmarknaden, politik 

och i hela samhället är det viktigt att det finns kvinnliga förebilder som representeras. 
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Forskning visar på att när kvinnor blir mer representerade i ledarroller både i böcker och i 

samhället ändras kvinnors syn på deras individuella aspirationer till utbildning och deras 

tankar om deras kapacitet (Beaman, Duflo, Rohini, Pande & Topalova 2012, s.582).  

I texten New perspectives on gender (2010) skriver Marianne Bertrand att gapet mellan män 

och kvinnor inom arbetsmarknaden är påverkat av föreställningen av könsnormer som 

bestämmer vad som är passade för män att arbeta med och vad som är passande för kvinnor 

(Bertrand 2010, s.1572). När kvinnor och män kategoriseras in i två olika könsroller påverkar 

detta deras beteenden, för att deras undermedvetna vilja är att de ska uppfylla sin roll som 

man eller kvinna. En förklaring till män och kvinnors olika ekonomiska beteenden som till 

exempel deras val av yrke och utbildning kan förklaras med att kvinnor och män försöker 

uppfylla sig själva och rollen deras könsidentitet ingår i. Bertrand skriver att det har gått sakta 

för kvinnor att komma in i arbetslivet för att det har existerat sociala tankeföreställningar om 

att kvinnor ska arbeta mer i hemmet och att mannen ska ingå i arbetskraften.  

Varför det finns en ekonomisk segregationen mellan könen kan förklaras med att kvinnor till 

exempel väljer att inte bli soldater för att de som blir mer representerade som soldater är män. 

En kvinna som skulle välja att bli soldat skulle bryta mot kvinnans stereotypiska könsroll i 

valet av utbildning och bryta normen om att bara män är soldater. Olika yrkesgrupper blir 

kategoriserade in i dominerade manliga och kvinnliga grupper. När män och kvinnor bryter 

mot könsnormen och intar ett yrke som är dominerat av det andra könet ser man det som 

onormalt (Bertrand 2010, s.1573).  

5. Avgränsningar, genomförande och metodkritik 

5.1. Avgränsningar 

En del av mina avgränsningar i examensarbetet handlade om att inte skriva om genus som ett 

ämne inom kurser i samhällskunskap, att hitta studier som är relevanta för den svenska skolan 

och hitta studier som är relevanta till ämnet om porträttering och representation av män och 

kvinnor i läroböcker. 

I de studierna jag valde att använda i examensarbetet gjorde jag avgränsningar, till exempel 

valde jag att inte skriva om tyska läroböcker, jag valde att endast fokusera på den svenska 

skolan och jag valde bort delar i studier som handlade om hur etnicitet, religion och 

funktionshinder porträtteras i läroböcker. Detta var nödvändigt för att studierna skulle vara 

relevanta till examensarbetets frågeställning. 



10 
 

En till avgränsning var att jag använde mig av studier om läroböcker från 1950–2000 inom 

samhällskunskap. Granskningen till innehåll har hög relevans till ämnet om porträttering av 

män och kvinnor i läroböcker även om tanken av studien är att se ur ett historiskt perspektiv, 

något jag i mitt examensarbete inte gör. En avgränsning till var att granskningarna skulle vara 

ifrån 2000-talet och framåt. Jag fokuserade inte på att studierna skulle vara från efter den nya 

läroplanen (2011) infördes. 

 

5.2.  Genomförande 

Som en vägledning i metoden för datainsamlingen av studier för ett examensarbete använde 

jag mig av en metodbok och en artikel, boken var Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap (2013) av Katarina Eriksson, Christina Forsberg och Yvonne 

Wengström och artikeln hette Litteraturstudie (2018) skriven av Johan Korhonen och Kajsa 

Lindström. 

I artikeln Litteraturstudie har Korhonen och Lindström skapat en matris som jag använde mig 

av och de ger en inblick på hur en planeringsfas samt hur en datainsamlingsfas ska se ut. 

Matrisens syfte var att samla alla studier som används i examensarbetet och för att man sedan 

ska ange syftet till varje enskild studie. I matrisen för datainsamlingen ska studie, syfte, 

design, urval, datainsamlingsmetod, resultat och slutsats vara med för att sammanfatta studien 

och för att redogöra varför studien är relevant för litteraturstudien. Korhonen och Lindström 

ger även en inblick i hur strukturen i en litteraturstudie ska vara.  

Metodboken skriven av Eriksson, Forsberg och Wengström använde jag som hjälp för att göra 

en datainsamling av studierna inom forskningsområdet. I metodboken skriver dem att när man 

gör en sökning ska man formulera sin fråga korrekt, man ska bestämma hur gamla studierna 

får vara och man ska kolla på vilka studier som är relevanta för litteraturstudien. De skriver att 

när man gör en sökning i en databas kan man söka med enstaka ord ifrån sin frågeställning i 

litteraturstudien, på så vis kommer det ge fler träffar (Eriksson, Forsberg och Wengström 

2013, s.78).  

Min metod för valet av studier är att välja dem på en hög akademisk nivå, välja ut de mest 

relevanta, söka på Lius biblioteks sökmotor, Googles samt Google Scholars sökmotor, att 

noggrant undersöka så att jag undersökt hela forskningsområdet, att ange ett syftet med alla 
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studier jag valde och att kolla på källor som använts tidigare i forskning om porträttering av 

män och kvinnor i läroböcker.  

För att samla in studier inom forskningsområdet hur kvinnor och män porträtteras i 

samhällskunskapsläroböcker användes sökorden samhällskunskap, läroböcker och genus vid 

första sökningen på Google Scholar och Lius biblioteks sökmotor. För att välja ut de studier 

som var relevanta valde jag att läsa igenom sammanfattningen av de relevanta studierna i 

sökresultatet och välja ut de som handlar om porträttering och representationen av kvinnor 

och män i läroböcker. Jag valde att inte använda studier som handlade om genus som ett eget 

ämne och jag valde att inte använda studier som bara handlade om bildanalys av läroböcker. 

Vid första sökresultatet fick jag också upp tidigare examensarbeten och kandidatarbeten om 

porträttering av män och kvinnor i läroböcker, dessa arbeten kunde jag inte använda i 

examensarbetet men jag kunde undersöka vilka källor de har använt sig av. 

I min metod för andra försöket i datainsamlingen av studier använde jag mig av Google 

Scholar och sökte med engelska ord för att hitta internationella artiklar studier. Sökorden jag 

använde mig av var; representation, social studies, education, book. Jag hittade några få 

studier och valde de som var mest relevanta till ämnet.   

För att hitta studier över hela forskningsområdet använde jag mig av Linköpings 

Universitetsbibliotek Valla för att samla in studier och böcker där som är relevanta för 

forskningsområdet. På biblioteket använde jag deras sökmotor, tog hjälp av en bibliotekarie 

och letade efter böcker inom ämnena utbildningsvetenskap, samhällskunskap och 

användandet av läroböcker. Sökorden var; läroböcker, utbildningsvetenskap och 

samhällskunskap.  

 

5.3. Metodkritik  

Den kritiken på valet av studier jag har är att studierna är producerade innan den nya 

gymnasieskolan 2011 infördes. Valet att använda studier från innan den nya gymnasieskolans 

reform (2011) är för att det inte existerar nyare granskningar om hur män och kvinnor 

porträtteras i läroböcker. Men studierna jag valde att använda mig av i examensarbetet har 

hög relevans för frågeställningen och de läroböcker som granskas i studierna liknar dem som 

har publicerats efter den nya gymnasieskolan (2011).  

 



12 
 

6. Hur kvinnor och män porträtteras i läroböcker 

6.1. Presentation av studierna 

De forskningsstudier som används i detta examensarbete handlar om hur män och kvinnor 

porträtteras i läroböcker och om läroböckernas representation av män och kvinnor stämmer 

överens med styrdokumentens värdegrund och skolans jämställdhetsmål. Det är totalt fem 

studier som redogörs i detta examensarbetet. 

I Britt- Marie Berges studie kallad Jämställdhet och kön (2010) redogörs det för hur män och 

kvinnor porträtteras i läroböcker. Det är 24 läroböcker och lärarhandledningar som Berge 

granskar i sin forskning. I granskningen är det läroböcker för gymnasieskolan och årkurs nio 

som granskas och det är läroböcker inom naturorienterande ämnen, samhällskunskap, 

religionskunskap och historia (Berge 2010, s.172).  

Delegationen för jämställdhet i skolan granskar hur den svenska skolan arbetar med 

jämställdhet och ett av de uppdrag delegationen har är att granska hur läromedel definierar 

jämställdhet. Delegationen för jämställdhet i skolan arbetar på uppdrag av Sveriges regering 

under utbildningsdepartementet och är en del av statens offentliga utredningar (SOU). Ann- 

Sofie Ohlander har i uppdrag från delegationen att göra en utredning om hur jämställdhet, 

kvinnor och män framställs i läroböcker inom ämnet samhällskunskap. Utredningen heter 

Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap- En granskning på uppdrag av 

delegationen för jämställdhet i skolan Rapport II (2010) (Ohlander 2010, s.7).  I Ann- Sofie 

Ohlanders utredning blir fyra läromedel och en lärarhandledning granskade. En av 

läroböckerna är tillägnat de tidiga åren av grundskolan och heter Samhällskunskap, (Ohlander 

2010, s.9). En annan lärobok är för högstadiet och årskurs sex, den heter SO Direkt. Samhälle. 

Ämnesboken. De andra läroböckerna som Ohlander granskar i sin utredning är för 

gymnasieskolan och de heter Exposé Samhällskunskap A och Mittpunkt Samhällskunskap A.  

I Skolverkets granskning kallad I enlighet med skolans värdegrund (2006) granskar de hur 

etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av 

läroböcker inom olika ämnen i den svenska skolan. Fokuset i Skolverkets undersökning är att 

granska om porträtteringen av de olika aspekterna är i riktlinje med skolans värdegrund 

(Skolverket 2006, s.6.).  

Agneta Bronäs doktorsavhandling Demokratins ansikte (2000) handlar om hur 

demokratibegreppet har blivit skrivet om i samhällkunskapsläroböcker för gymnasieskolan i 
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Sverige och Tyskland från 1950-talet till 2000-talet. Bronäs gör en granskning i sin forskning 

på hur det kvinnliga könet porträtterats i text och bild i samhällskunkspasläroböckerna och 

hur de skriver om jämställdhet. I demokratibegreppet ingår även ordet jämlikhet och det är 

därför Bronäs granskar hur kvinnor och hur jämställdhet har blivit porträtterat i 

samhällskunskapsläroböcker (Bronäs 2000, s. 22).  

Angerd Eilard skriver i sin avhandling Genus och etnicitet i en läsebok i den svenska 

mångetniska skolan (2004) om hur genus och etnicitet beskrivs i texter i läromedel för de 

yngre åldrarna. Eilard lägger fokus på att studera texter i läroböcker för att undersöka vad de 

implicit förmedlar om ideal och värderingar. Och Eilard granskar hur de porträtterar män och 

kvinnor i läroböcker och om porträtteringen förmedlar könsstereotypiska roller för män och 

kvinnor (Eilard 2004, s.242).  

 

6.2. Finns det skillnader i hur män och kvinnor porträtteras i läroböcker? 

I all forskning som redogörs i detta examensarbetet kommer dem fram till att det finns 

skillnader i hur män och kvinnor porträtteras i läroböcker. Den största skillnaden är att män 

blir mer representerade till antal än vad kvinnor blir i läroböcker. Antalet män och kvinnor i 

olika läroböcker varierar men det finns i varje lärobok en överrepresentation av män. I flera 

av de läroböcker som studierna granskade är representationen av män dubbelt så hög som 

representationen av kvinnor och i flera avsnitt i olika läroböcker så representeras inga kvinnor 

alls.  

I Britt- Marie Berges granskning av 24 läroböcker skriver Berge att inom ämnet 

samhällskunskap blir män till antal mer representerade än vad kvinnor blir. Berge skriver att 

kvinnor blir underrepresenterade i kapitel som det borde finnas en jämställdhet, det är till 

exempel i kapitel om politik och om arbetslivet i Sverige. Andra kapitel där kvinnor blir 

underrepresenterade är kapitel om politiska ideologier, internationell politik, och i ekonomi. 

På bilder i samhällskunskapsläroböckerna är män överrepresenterade och de är dem som 

porträtteras som frontfigurer för de flesta kapitlen i samhällskunskapsläroboken (Berge 2011, 

s.172). 

I Ohlanders granskning av samhällskunskapsläroböcker granskas läroboken Samhällskunskap 

för de tidigare åren i grundskolan. Läroboken innehåller många teckningar samt foton och det 

är en bok på endast 48 sidor. Ohlander granskar i sin forskning hur många flickor/kvinnor och 
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pojkar/ män som representeras i läroboken Samhällskunskap.  På bilder och tekningar i 

läroboken är det 146 pojkar/män och 92 flickor/kvinnor som porträtteras. 

Överrepresentationen av pojkar/män är mer märkbart på foton i boken än på teckningar 

(Ohlander 2010, s.11).  

Läroboken SO Direkt innehåller 457 sidor och är en samling av tre SO Direkt läroböcker som 

är ämnade för årkurs 6–7, 8 och 9. Läroboken innehåller flera kapitel med olika teman och 

läroboken innehåller teckningar, foton och grafiska kartor. (Ohlander 2010, s.15). I läroboken 

SO Direkt har Ohlander räknat hur många kvinnor respektive män som blir namngivna i 

läroboken eller representerade på bilder, antalet kvinnor är 26 och antalet män är 50 

(Ohlander 2010, s.26).  

Bilderna i läroboken SO Direkt porträtterar ett mycket högre antal män än kvinnor, av 215 

bilder som endast illustrerar pojkar/män eller endast flickor/kvinnor så finns det 145 bilder 

(67%) med endast pojkar/män och 70 bilder (33%) med endast flickor/kvinnor. Det är dubbelt 

så många män representerade i läroboken än kvinnor och tio av de kvinnor som är 

representerade i läroboken är på samma sida, sidan om kvinnliga politiker. (Ohlander 2010, 

s.27). 

Läroboken Exposé Samhällskunskap A 2009 för gymnasieskolans samhällskunskapskurs A 

innehåller 367 sidor och är indelad i tre olika avsnitt, den första heter Individen, den andra 

heter Samhället och det tredje avsnittet heter Omvärlden (Ohlander 2010, s.37) I läroboken 

Exposés register i slutet av läroboken finns det 25 personer som nämns vid namn, det är 22 

män och tre kvinnor. Men sammanlagt så är det 67 personer som nämns i hela läroboken 

inklusive i registret, det är 56 män och 11 kvinnor. Läroboken använder sig mest av 

fotografier förutom text. På fotografier med enbart män/pojkar finns det 30 fotografier och på 

enbart kvinnor/flickor finns det 16 fotografier. De enda kvinnorna som nämns vid namn och 

även får vara med på fotografier i läroboken är Angelina Jolie och Margot Wallström. 

(Ohlander 2010, s.50).  På teckningar i läroboken finns det 20 män och tre kvinnor 

representerade av totalt nio teckningar. (Ohlander 2010, s.52). 

Samhällskunskapsläroboken Mittpunkt A för gymnasieskolan innehåller 191 sidor och boken 

är uppdelad i nio kapitel. Läroboken innehåller förutom text även bilder, scheman och 

diagram (Ohlander 2010, s.55).  I läroboken är det inte många personer som nämns med namn 

i texten, sammanlagt så är det 19 gånger som män nämns vid namn och endast en gång som 

en kvinna nämns. På fotografier i läroboken finns det femton fottografier med enbart 
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pojkar/män representerade och åtta fotografier med enbart flickor/ kvinnor representerade, 

samt bara ett fotografi på en kvinna som nämns med namn, det är prinsessan Victoria. På fem 

av de fotografierna på enbart män nämns männen med deras namn (Ohlander 2010, s.64).  

I Skolverkets granskning av läroböcker kommer de fram till att män är överrepresenterade i 

läroböcker inom samhällskunskap. I både text och i bild så är män överrepresenterade i ämnet 

samhällskunskap, och det är som synligast när de skriver om politik och internationell politik 

(Skolverket 2006, s.30).  

I Skolverkets granskning av andra ämnen kommer de fram till att i ämnet biologi så 

representerar man varken män eller kvinnor mycket, men när de porträtterar ett av könen så är 

det i de flesta fallen en man. När de skriver om människor i läroböckerna skriver de implicit 

om män. Män är i biologi mer representerade än kvinnor. Om man kollar på historieämnets 

läroböcker finns det en överrepresentation av män, speciellt när de skriver om soldater och 

sjömän två yrken som är stereotypiskt manliga. Inom historieämnet finns det en 

överrepresentation av män och kvinnans verksamheter är osynliggjorda och 

underrepresenterade (Skolverket 2006, s.29).  

Även i Berges granskning av läroböcker i historia, religion och naturkunskap finns det en 

överrepresentation av män.  I historieläroböcker är ett återkommande tema att 

överrepresentera män i olika situationer i läroboken. Kvinnans historia är inte lika mycket 

representerat i historieläroboken som mannens historia, och det är både i text och bild som 

mannen är överrepresenterad (Berge 2011, s.169–170).  

I religionsläroböckerna är det en överrepresentation av män, men det kan tolkas som en mer 

naturlig ordning i läroboken då religiösa texter och religiösa frontfigurer har i större 

utsträckning bara varit män. (Berge 2011, s.167). Likaså i naturkunskapsläroboken finns det 

en tydlig överrepresentation av män och det är män som porträtteras mer på bilder i läroboken 

än kvinnor (Berge 2011, s.166).  

I läroböcker inom samhällskunskap från 1950-talet till 2000-talet så är kvinnan 

underrepresenterad. Agneta Bronäs skriver att i samhällskunskapsläroböcker från 1950-talet 

räknar de inte med kvinnor när de skriver om befolkningen i helhet och i läroboken existerar 

det ett isär hållande mellan det kvinnliga könet och den övriga befolkningen (Bronäs 2000, s. 

141). I samhällskunskapsläroböckerna från 1970-talet är kvinnans roll också väldigt liten, 

detta är märkbart på bilderna i läroböckerna där nästan ingen kvinna syns och de är speciellt 

osynliga när det handlar om politiska skeenden (Bronäs 2000, s.155).   
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Bronäs skriver att i läroböckerna vid namn Reflex (1995) så är män överrepresenterade på 

bilderna i läroboken och det kan tolkas som att läsaren för läroboken ska vara en ung man. 

Även när kvinnor representeras i läroboken Reflex så är det inte i politiska sammanhang. Men 

i en annan samhällskunskapslärobok som användes under 1990-talet kallad Millenium (1998) 

så är könsfördelningen bättre och män och kvinnor porträtteras mer jämställt än innan, men 

det finns ändå en överrepresentation av män jämfört med representationen av kvinnor (Bronäs 

2000, s.195).  

I alla läroböcker som studierna har granskat är slutsatsen att kvinnor är underrepresenterade 

och män är överrepresenterade i läroböcker. Representationen av män och kvinnor varierar i 

text och i bild, till exempel är kvinnor mer representerade i teckningar än på foton i 

läroböcker och män har mycket högre representation i text jämfört med kvinnor. Jämför man 

Berges granskning av samhällskunskapsläroböcker med Ohlanders granskning är slutsatsen av 

båda granskningarna att män är överrepresenterade och kvinnor underrepresenterade i 

läroböcker inom ämnet samhällskunskap. Ohlander kommer även fram till att män nämns fler 

gånger vid namn är vad kvinnor gör i alla granskade läroböcker och att i flera fall är 

representationen av män till antal dubbelt så stor än representationen av kvinnor. 

Enligt Yvonne Hirdman så är en av genussystemet aspekter att se mannen som normen i 

samhället, jämför man det med läroböckernas representation av män och kvinnor är det tydligt 

att det är mannen som räknas som normen i läroböckerna. Både i Skolverkets granskning av 

läroböcker, Bronäs och Ohlanders studie kommer de fram till att ett återkommande tema i 

läroböcker är att hålla isär kvinnan från befolkningen, när man skriver om människor skriver 

man implicit om män. Hirdmans genussystem menar att när man sätter ett kön på människan 

så är det en man, kvinnan anses vara utanför samhällets norm. Hirdman skriver i sin teori om 

genussystem att det finns ett isär hållande mellan män och kvinnor i samhället, och att detta 

isär hållandet beror på maktbalansen som råder mellan könen. I läroböcker i samhällskunskap 

är det tydligt att det är män som har makten, för att de är mer representerade i avsnitt om 

politik, de nämns fler gånger vid namn och män blir fler gånger porträtterade på bilder i 

läroböckerna jämfört med vad kvinnor blir. 

 

6.3. Hur ser skillnaderna ut? 

Det finns skillnader i hur män och kvinnor porträtteras i läroböcker inom samhällskunskap 

och inom andra ämnen. De tydligaste skillnaderna i hur män och kvinnor porträtteras är att det 
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finns en överrepresentation av män i de flesta kapitel i läroböckerna, att i kapitel där kvinnor 

blir representerade handlar det vid många fall om ämnet jämställdhet och att det förekommer 

att kvinnor och män porträtteras in i olika könsterotypiska roller. 

 

6.3.1. Skillnaderna i samhällskunskapsläroboken 

De studier som har granskat läroböcker inom samhällskunskap är Berges, Ohlanders, 

Skolverkets och Bronäs. Berge, Ohlander och Skolverket har granskat läroböcker i nutid 

medan Bronäs skriver om samhällskunskapsläroböcker från 1950-talet till 2000-talet. De 

märkbara skillnaderna i hur de porträtterar män och kvinnor i läroböcker inom 

samhällskunskap är att i avsnitt om politik finns det en överrepresentation av män, att det 

finns flera könsstereotypiska representationer och att kvinnans bedrifter genom historian blir 

bortglömt. 

I Berges forskning bevisar Berge att det finns skillnader på hur de porträtterar män och 

kvinnor i ämnet samhällskunskap. En skillnad är att kvinnors liv skuldbeläggs mer i 

samhällskunskapsläroboken jämfört med mannens liv. Berge ger ett exempel där en 

lärarhandledning i en lärobok för gymnasieskolan ställer frågan ” Varför har Sveriges Europas 

högsta andel kvinnor i arbetskraften? Är det en fördel eller en nackdel?” denna fråga ska 

läraren ställa till sina elever utan att ge dem kunskap om vilken jämställdhets politik som 

bedrivs i Sverige. Det är problematisk med frågor som ovanstående för att det kan göra att 

eleverna tolkar det som att det är kvinnornas fel att det finns människor som inte har arbete i 

Sverige. 

 Ett till exempel som Berge tar upp i sin forskning är att i en lärobok som granskades fanns ett 

avsnitt där de skriver om mord på flickor i Kina. När de diskuterar orsaken för varför flickor 

mördas i Kina tolkas det som att de indirekt förklarar det som att det är flickornas fel att de 

blir mördade för att de är inkompetenta arbetare och att de i Kina hellre vill ha söner för att de 

är bättre arbetare i jordbruket. Detta ger eleverna en snedvriden bild av kvinnornas position i 

Kina och kvinnans liv skuldbeläggs jämfört med mannens (Berge 2011, s. 171). 

I Ohlanders granskning av läroböcker kommer Ohlander fram till att det finns skillnader i hur 

pojkar/män och flickor/kvinnor porträtteras i läroböcker inom ämnet samhällskunskap från 

läroböcker som används på lågstadiet till läroböcker på gymnasiet. En skillnad som Ohlander 

kommer fram till är att män nämns vid namn vid fler tillfällen än kvinnor i läroboken och att 
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män blir oftare porträtterade för att representera en yrkesgrupp eller ett historiskt 

händelseförlopp medan kvinnor väldigt sällan blir porträtterade på liknande sett (Ohlander 

2010, s.26). 

I Ohlanders granskning av läroböcker som används på lågstadiet granskar Ohlander läroboken 

Samhällskunskap. En skillnad mellan hur män och kvinnor blir representerade i den läroboken 

är att den innehåller flest pojkar/män, och det är som tydligast i kapitlet om demokrati. Där 

står det om antikens Grekland och hur ”kluriga män” försökte komma fram till hur demokrati 

skulle fungera i ett samhälle där alla tyckte olika. I det kapitlet porträtteras kvinnorna i 

bakgrunden och det är bara män som representeras som de ”kluriga män” som lade grunden 

för demokrati. I avsnittet om demokratin i Aten gör författarna för läroboken det klart för 

läsarna att det var endast män som deltog i demokratin. Medan i avsnittet om den svenska 

demokratin står det ingenting om vilka som deltog och det är inga kvinnor som representeras i 

avsnittet, detta kan sedan tolkas av läsarna som att det bara var män som deltog i demokratin i 

Sverige (Ohlander 2010, s.12). 

I ett avsnitt i läroboken Samhällskunskap som handlar om barnarbete och om hur Sverige såg 

ut förr i tiden är det en högre representation av pojkar/män jämfört med flickor/kvinnor. I 

avsnittet om barnarbete är det endast pojkar /män som porträtteras och när de skriver om hur 

människor levde i Sverige förr i tiden under bondesamhället så är bönderna män. I andra 

kapitel i läroboken Samhällskunskap så återspeglar fotona stereotypiska könsroller, till 

exempel porträtteras en man som rörmokare och en pojke som spelar fotboll. Men i 

teckningar i läroboken så porträtteras inte lika många könsstereotyper, till exempel så spelar 

huvudkaraktären för boken Sara både trumpet och basket två saker som anses vara 

stereotypiskt manliga (Ohlander 2010, s.13).  

I läroboken SO Direkt som är tillägnad årskurs 6–9 finns det många skillnader i hur dem 

porträtterar män och kvinnor, men de har även flera avsnitt i boken som handlar om 

jämställdhet. Ett exempel på ett kapitel som skriver om jämställdhet är kapitlet Arbetslivet, i 

det kapitlet finns ett avsnitt som heter Skilda världar där redogör de för de skillnader som 

finns mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden. I kapitlet använder dem sig av frågor att 

ställa till eleverna så att de självständigt kan reflektera över skillnaderna mellan män och 

kvinnor på arbetsmarknaden, frågorna som ställs lyder; ”Varför tjänar män i genomsnitt mer 

än kvinnor? Vad kan man göra åt det?” En till fråga som de ställer till eleverna i kapitlet är 

”Ska man få bära slöja i SVT? Vilka skäl kan det finnas för och emot att bära slöja i SVT?” 

Frågan om att bära slöja är problematisk då de inte nämner i boken hur invandrarkvinnors 
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situation i Sverige ser ut och de diskuterar inte vad slöjans innebörd är i olika kulturer 

(Ohlander 2010, s.18). 

En till skillnad i hur de porträtterar män och kvinnor är hur de skriver om kvinnliga och 

manliga politiker, till exempel så osynliggörs kvinnans verksamhet inom politiken. I SO 

Direkt finns det ett kapitel som heter Hur styrs Sverige där de nämner några kvinnliga 

politiker och flera manliga politiker. I texten i kapitlet nämns inga svenska kvinnliga politiker 

vid namn även om de nämner svenska manliga politiker vid namn i texten. I avsnittet skriver 

de om hur stor andel av riksdagsledamöterna som är kvinnor, och de skriver om att den första 

kvinnan valdes in i riksdagen 1947. De enda kvinnliga politikerna de nämner i kapitlet är sju 

internationella politiker och sex statschefer, de är till exempel Tarja Halonen, Benazir Butto 

och Aung San Suu Kyi (Ohlander 2010, s.19).  

Även i Skolverkets granskning av samhällskunskapsläroböcker kommer dem fram till i sin 

forskning att det kapitel som har en märkbar överrepresentation av män är kapitel om politik 

och internationell politik, där är män mer representerade än kvinnor i text och i bild. Och 

Skolverket skriver att i de flesta kapitlen så saknas det ett problematiserande om varför män är 

mer representerade i dessa kapitel (Skolverket 2006, s.30).  

I Ohlanders undersökning över hur de ser på kvinnor i läroboken SO Direkt redogörs det att 

läroboken benämner kvinnor som människor, de benämner inte kvinnor som en enskild grupp 

och de utgår inte från att mannen är normen i samhället. De skriver att Sverige blev en 

demokrati när kvinnorna fick rösträtt, det visar på att SO Direkt har en jämlikhetssträvan. Men 

när de skriver om hur samhället styrs så är det männen som är i fokus och männen är 

överrepresenterade i alla kapitel i läroboken förutom i avsnitt om jämställdhet. En stor 

skillnad mellan hur de porträtterar män och kvinnor är att männen är frontfigurerna i 

läroboken (Ohlander 2010, s.21).  

En till märkbar skillnad i hur de porträtterar män och kvinnor i SO Direkt är när de skriver om 

de olika folkrörelserna i Sverige, de nämner arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och 

frikyrkorörelsen som de första folkrörelserna i Sverige. När de nämner kvinnorörelsen skriver 

de att den uppstod på 1970-talet, detta är felaktigt då kvinnorörelsen har sin bakgrund ända 

ifrån 1700-talets slut. SO Direkt visar på en bristande historieskrivning när de skriver om 

folkrörelser och även när de skriver om politiska ideologier. Till exempel ger de stort 

utrymme för männen när de skriver om politiska ideologier som liberalism och socialism 
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medan feminismen och de kvinnliga grundarna får nästan ingen plats i läroböckerna, även 

inom liberalism och socialism skriver dem inget om kvinnornas bidrag (Ohlander 2010, s.23).  

I bilder i läroboken SO Direkt finns det bilder som endast illustrerar män, i de bilderna finns 

det flera märkbara könsstereotyper till exempel män som är soldater och män som är spelar 

ishockey, två saker som anses vara stereotypiskt manliga. I bilder som endast illustrerar 

kvinnor så finns det inte lika många könstereotyper och det finns bilder där till exempel en 

kvinna gör värnplikt och andra bilder där kvinnor har stereotypiskt manliga yrken (Ohlander 

2010, s.28).  

I läroboken Exposé för gymnasieskolan har de ett kapitel som behandlar jämställdhet, det 

handlar om modern feministisk teori och i det kapitlet problematiserar dem rådande 

könsstereotyper som att kvinnor ska ha rosa och män ska ha blått. I ett annat kapitel som heter 

Arbete och Pengar skriver de om jämställdhet mellan män och kvinnor och de diskuterar 

föräldraledigheten. Om föräldraledigheten förklarar dem att män och kvinnor kan dela upp 

ledigheten hur dem vill och att männen inte tvingas att ha fler ”pappamånader”, de frågar 

sedan läsarna ”Löser det problemen om till exempel staten tvingar pappor att ta ut fler 

pappamånader?”. De problematiserar de konsekvenser som kvinnan får i sitt arbetsliv när hon 

tar ut en längre föräldraledighet än sin partner men de problematiserar inte orsakerna till att 

det inte delas lika (Ohlander 2010, s.40).  

I ett annat kapitel som heter lag och rätt ger de en statistisk bakgrund till hur många pojkar 

och flickor som blir offer för brott. De redovisar att flickor blir mindre utsatta för brott än 

pojkar och att kvinnor är blir utsatta för brott som till exempel våld i hemmet. Texten i 

avsnittet har en könsneutral utgångspunkt och de skriver nästan inga pronomen för man eller 

kvinna. Det är märkbart att de har en könsneutral utgångspunkt när de skriver om de som 

utövar brott för de gör ingen jämförelse mellan män och kvinnor och de skriver inte om vilken 

könstillhörighet som är vanligast hos brottsutövare. Det kan vara viktigt att diskutera 

brottslighet ur ett jämställdhetsperspektiv så att läsarna kan få självständigt reflektera över de 

skillnader som finns mellan män och kvinnor. I kapitlet Lag och rätt har de en bild som 

representerar ett gift par som bråkar med varandra, mannen slår till tvättmaskinen av ilska 

medan kvinnan slår en stekpanna i huvudet på mannen, bilden är inte realistisk då den inte 

föreställer hur våld i hemmet vanligtvis ser ut (Ohlander 2010, s.41).  

I kapitlet om Demokrati, ideologier och politiska partier introducerar dem först ett avsnitt om 

demokratin i det antika Grekland, där skriver de inget om män och kvinnors olika situationer i 
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samhället under antiken. De fortsätter kapitlet med att redogöra för 1700-talet och framåt, där 

skriver de om ideologier som konservatismen, liberalismen och socialismen. De skriver i 

kapitlet om ideologier om hur liberalisten John Stuart Mill ansåg att kvinnor skulle få lika 

rösträtt som män och de skriver även om hur de svenska liberalerna arbetade med 

kvinnofrågor i riksdagen under 1800-talet. Men de nämner inget om kvinnorörelserna under 

1800-talet och feminismens framväxt (Ohlander 2010, s.42).  Men när de skriver om moderna 

ideologier nämner de feminismen och när de skriver om de partier som finns i Sverige nämner 

de feministiskt initiativ. En skillnad här är att kvinnornas verksamheter blir mer bortglömda 

än mannens inom politik och ideologi (Ohlander 201, s.43).  

I kapitlet Det civila samhället skriver dem om de olika folkrörelserna i Sverige. De börjar 

med att nämna fackföreningsrörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen som de största 

historiska folkrörelserna i Sverige. När de nämner övriga folkrörelser diskuterar dem 

rösträttsrörelsen och kvinnorörelsen, där menar dem att rösträttsrörelsen förde frågan om 

allmän och lika rösträtt i Sverige under 1900-talets början medan kvinnorörelsen arbetade 

med kvinnofrågor. Det är konstigt att dem i läroboken inte nämner kvinnorörelsen som en 

egen rörelse som stred för allmän och lika rösträtt, då Landsföreningen för kvinnans politiska 

rösträtt tillkom 1903 i Sverige (Ohlander 2010, s.44).  

Ohlander sammanfattar läroboken Exposé med att skriva att det är få tillfällen i läroboken där 

de diskuterar jämställdhet mellan män och kvinnor och när de diskuterar jämställdhet skriver 

de som att frågan om jämställdhet handlar endast om kvinnor och inte män. Det fattas även en 

problematisering av rådande könsroller i läroboken Exposé (Ohlander 2010, s.53).  

På fotona på män i läroboken Exposé så porträtterar de dem som huvudpersoner, de är 

byggnadsarbetare, ungdomar som rånar, soldater och strejkande arbetare. I läroboken har de 

också foton på kända politiker som Mussolini och de har ett foto på en pappa som håller ett 

litet barn (Ohlander 2010. S.49). Fotona på kvinnor porträtterar läroboken dem som mammor, 

vårdbiträden, fältbiologer, en kvinna står vid ett skyltfönster och poserar med en sexuell 

framtoning och en kvinna porträtteras i avsnittet om feminism samt queerteori. Bortsett från 

bilden på pappan med ett barn har fotografierna i läroboken ett könsstereotypiskt 

förhållningssätt (Ohlander 2010, s.50). 

Det finns skillnader mellan hur män och kvinnor porträtteras i läroböcker inom 

samhällskunskap från 1950-talet tills 2000-talet, Bronäs ger ett exempel på hur de skriver om 

kvinnor från en samhällskunskapsbok ifrån 1956 kallad Svensk Samhällslära, där står det; 
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Till de märkligaste dragen i den moderna samhällsutvecklingen hör 

förändringarna i kvinnornas ställning. (Bronäs 2000, s. 141) 

 

Men undan för undan har kvinnans ”emancipation” genomförts till följd av 

den allmänna ekonomiska utvecklingen (Bronäs 2000, s. 141) 

 

Skillnaden från hur de skriver om män och kvinnor är att de använder citationstecken 

när de skriver om kvinnans framsteg i samhället och de kursiverar ord som till exempel 

”kvinnors” (Bronäs 2000, s. 141). Bronäs skriver att valet att använda ordet märklig i 

meningen om kvinnors ställning i samhället gör att man kan tolka det både negativt 

och positivt. Användandet av ett citationstecken över ordet emancipation gör att 

läsaren kan tolka det som att kvinnans frammarsch i samhället ifrågasätts och att 

emancipation är ett främmande ord (Bronäs 2000, s.141).  

I boken Världen, Sverige och vi från 1970-talet står det om jämställdhet mellan män och 

kvinnor, och de tydliggör i boken att det existerar en formell jämlikhet i Sverige. I boken 

problematiserar de att det är endast kvinnor som arbetar i vissa yrkesgrupper på 

arbetsmarknaden (Bronäs 2000 s.160).  

Läroboken Världen, Sverige och vi försöker arbeta med jämställdhet och få läsaren att förstå 

hur vissa påståenden om kvinnor kan vara felaktiga. Bronäs ger ett exempel på hur de genom 

ett omvänt perspektiv arbetar med jämställdhet i läroboken;  

Varje gift man har rätt till en egen ekonomi! 

Det är den gifte mannens uppgift att hålla kvinnan i trim, som 

finansministern säger. 

Visst är också männen kloka nog att sitta i styrelser. (Bronäs 2000, s.160).  

Texten har en ironisk ton och har placerat ordet mannen där ordet kvinnan skulle vara för att 

vissa hur absurda påståenden om kvinnor kan vara. I läroboken ser man en tydlig riktlinje 

över att jämlikhet är det rätta för Sverige, att män måste ge plats för kvinnor i samhället och 

på arbetsmarknaden. Boken Världen, Sverige och vi har ett kapitel där de skriver att kvinnor 

är underrepresenterade inom politik, men de förklarar underrepresentationen med att det är en 

internationell företeelse. De förklarar ovanstående påstående med att kvinnor har mindre 

intresse för politik och att kvinnans arbete i hemmet hindrar henne att engagera sig politiskt 

(Bronäs 2000, s.161).  
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Bronäs skriver att i läroböckerna vid namn Reflex (1995) så är män överrepresenterade i 

bilderna och det kan tolkas som att läsaren för boken ska vara en ung man. Även när kvinnor 

representeras i läroboken Reflex så är det inte i politiska sammanhang. Men i en annan 

samhällskunskapslärobok som användes under 1990-talet kallad Millenium skriven 1998 så är 

könsfördelningen bättre än innan och män samt kvinnor porträtteras i vardagliga situationer 

på bilder i läroboken. (Bronäs 2000, s.195).  

 

6.3.2. I läroböcker i andra ämnen 

I Skolverkets granskning skriver dem att alla läroböcker de analyserade hade en manlig norm, 

männen var överrepresenterade och när kvinnan var till antal mer representerad i något avsnitt 

så var skillnaden marginell. Och när de diskuterar skillnader mellan män och kvinnor eller 

jämställdhet i läroböckerna så får det ämnet ett eget avsnitt eller kapitel, det är inget 

genomgående tema i alla kapitel (Skolverket 2006, s.31).  

I historieläroböcker är ett återkommande tema att porträttera modiga män och koppla samman 

dem med krig, död och våld. Kvinnans historia är inte lika mycket representerat och när de 

porträtteras blir det de främst med bilder där de ser svaga ut i jämförelse med de modiga 

männen. I kapitlen om olika politiska folkrörelser som arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och 

väckelserörelsen är det alltid männen som är frontfigurerna. Och kvinnorörelserna som har 

varit viktiga för kvinnans emancipation får väldigt lite utrymme i historieläroboken (Berge 

2011, s.169–170). 

Berge skriver att när de skriver om olika regenter i historieämnet blir några kvinnor 

porträtterade i både bild och i text. Men de blir oftast behandlade annorlunda i hur de 

porträtteras jämfört med de manliga regenterna. Ett exempel Berge tar upp om särbehandling 

av könen är när de skriver om Katarina av Ryssland då står det att hon hade flera älskare som 

påverkade hennes politiska beslut, samma behandling fick Kristina av Sverige som de nämner 

att hon inte ville gifta sig. De kvinnliga regenternas kärleksliv blir en viktig del av 

historieböckerna medan de manliga regenternas kärleksliv inte nämns i text eller i bild i 

historieläroboken (Berge 2011, s.169–170). Ur en analys av hur jämställdhet porträtteras 

kvalitativt märker Berge att historieläroböckerna osynliggör tecken på maskulinitet som inte 

ingår i den rådande normen, att de nedvärderar kvinnors verksamheter i historien och att 

kvinnor skuldbeläggs för samhällsproblem i läroböckerna (Berge 2011, s.173). 
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I Angerd Eilards granskning av läroböcker för lågstadieskolan skriver Eilard att det finns 

skillnader mellan hur pojkar/män och flickor/kvinnor porträtteras men att det också finns en 

strävan efter att bryta stereotypiska könsnormer i läroboken. Till exempel i läroboken 

Förstagluttarna (1999) som är en läsebok för lågstadiet porträtterar dem en av 

huvudkaraktärerna som heter Moa som en stark och självständig flicka som strider för sin 

egen vilja, den andra huvudkaraktären pojken Mille porträtteras som inte så typiskt pojkig och 

duktig i skolan. I läseboken strider Moa efter att få sin vilja om att ha klänning igenom, men 

hon tyglas och får inte bära den klänningen medan Milles individualitet och vilja i skolan 

behöver inte tyglas, detta är en skillnad i synen om hur man ska hantera flickor och pojkars 

viljor. En till skillnad hur de porträtterar pojkar/män och flickor/kvinnor i läseboken är att 

Moa i läseboken behöver extra stöd i matematik, medan den manliga huvudkaraktären Mille i 

läseboken är bäst i klassen på matematik. I att Mille är bäst på matematik och det är svårare 

för Moa reproduceras en könsstereotyp om att ”pojkar är bättre på matematik än flickor” 

(Eilard 2004, s.245).  

 

6.3.3. Sammanfattning av fråga tre 

Enligt Yvonne Hirdman så handlar genussystemet om att män och kvinnor representerar 

”manligt” och ”kvinnligt” i samhället, men att dessa stereotypiska könsroller inte är en given 

ordning utan en social konstruktion. I läroböckerna kan man se att de könsstereotypiska 

könsrollerna reproduceras i bilder och i text, till exempel inom mansdominerade yrken som 

soldat och byggnadsarbetare som män representerar, och när man porträtterar kvinnor är de 

mammor eller har ett yrke som är kvinnodominerat som till exempel vårdbiträde. Hirdman 

skriver att i samhället finns det en maktordning och att det är männen som representerar dem 

som har makten i samhället. Jämför man Hirdmans syn på maktordningen i samhället med hur 

kvinnor och män porträtteras i kapitel om politik i läroböcker ser man att det finns en tydlig 

maktordning där männen har makten då det är en överrepresentation av män i de kapitlen och 

att de porträtteras som frontfigurerna. 

I en del av läroböckerna försöker dem bryta könsnormerna och porträttera män och kvinnor i 

situationer som inte är könsstereotypiska, och i en del av läroböckerna försöker de 

problematisera varför det finns könsstereotyper. Hirdman skriver att barn påverkas av 

föreställningarna som finns av män och kvinnor, och att föreställningarna om tydliga 

könsroller i samhället reproduceras om vi fortsätter att dela upp män och kvinnor i manligt 
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och kvinnligt. Om man applicerar Hirdmans teori på läroböckerna, skulle man se att om 

läroböckerna bröt mot könsnormerna och framställde kvinnor och män på ett könsneutralt sett 

skulle våra föreställningar av män och kvinnor i samhället förändras. 

 

6.4.  Om det finns skillnader mellan svaren i de olika studierna till fråga 

ett och till fråga två, kan det bero på att de olika studierna använder sig av 

olika metoder, urval och frågeställningar i sina granskningar? 

De olika studierna som har redogjorts i examensarbetet har olika metoder, urval och 

frågeställningar i deras forskningsgranskningar av läroböcker. Men resultatet av de olika 

forskningarna kommer fram till liknande svar. I alla studier kommer dem fram till att det finns 

en överrepresentation av män i läroböcker och en underrepresentation av kvinnor. Och i alla 

studierna ger de exempel på hur skillnader mellan hur de porträtterar män och kvinnor kan se 

ut. Även om resultatet av forskningarna kommer fram till liknande svar så har alla 

granskningarna olika utgångspunkter i deras forskning.  

Britt-Marie Berge använder sig av ett kvalitativt perspektiv och ett kvantitativt perspektiv i sin 

metod för att granska läroböcker. Ur ett kvantitativt perspektiv undersöker Berge hur män och 

kvinnor representeras, om de inte representeras, om ett av könen överrepresenteras och om det 

finns tydliga stereotyper av män och kvinnor. Ur ett kvalitativt perspektiv undersöker Berge 

hur män och kvinnor porträtteras i läroböcker, till exempel om de blir nedvärderade, om de 

förlöjligörs i bilder eller texter och om något av könen skuldbeläggs i läroboken. Britt-Marie 

Berges urval i sin läroboksanalys är att granska 24 läroböcker och lärarhandledningar i 

naturorienterande ämnen, samhällskunskap, religionskunskap och historia för årskurs nio i 

grundskolan och för gymnasieskolan (Berge 2010, s.172). Frågeställningen i Berges forskning 

lyder; 

Blir män och kvinnor representerade i lika stor utsträckning?  

Hur representeras kvinnor och män i texten? Gör de samma saker? Om ja; är de 

lika ofta representerade? Om nej; vilka grupper förknippas med vilka 

verksamheter? 

Värderas kvinnors och mäns aktiviteter med samma respekt? Om nej; finns 

hierarkier mellan olika verksamheter? (Berge 2011, s.163).  
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I Ohlanders metod för att granska läroböcker undersöks text, illustrerat material, bilder och 

grafiska framställningar. I Ohlanders undersökning granskas alla kapitel i varje lärobok och 

lärarhandledning med ett fokus på de kapitel som handlar om genus och jämställdhet 

(Ohlander 2010, s.10).  Ohlanders urval är att granska läroböcker inom samhällskunskap. 

Ohlander granskar en lärobok för lågstadiet, en för högstadiet, två för gymnasiet och en 

lärarhandledning. Utgångspunkten för Ohlanders forskning är att granska hur jämställdhet 

mellan könen porträtteras i läroböcker, hur män och kvinnor porträtteras, finns det skillnader 

och utgår läroböckerna ifrån ett könsneutralt perspektiv. Frågeställningen i Ohlanders 

forskning är; 

Hur definieras jämställdhet mellan könen?  

Hur behandlas och framställs kvinnor respektive män i förhållande till varandra?  

Kan man urskilja kvinnliga och manliga perspektiv?  

Är både kvinnor och män subjekt, huvudpersoner i framställningen, eller finns det 

skillnader? (Ohlander 2010, s.10).  

I Skolverkets granskning av läroböcker använder dem sig av Läroplanen (1994) för att vägleda 

dem i granskningen om läroböckernas framställning av funktionshinder, kön, sexuell läggning, 

etnicitet och religion stämmer överens med läroplanens värdegrund. Skolverkets metod är att 

analysera bild och text i läroböckerna. De undersöker också om några av dessa aspekter blir 

diskriminerade i text och i bild. De undersöker också vilka värderingar som läroböckerna 

förmedlar till läsarna. Skolverkets urval i valet av läroböcker är att analysera böcker inom 

samhällskunskap, historia, naturorienterande ämnen och religionskunskap. Frågeställningen i 

Skolverkets forskning lyder; 

1) Vad säger lärobokstexten/bilderna explicit om etnisk tillhörighet, funktionshinder, 

kön, religion/trosuppfattning eller sexuell läggning? Vilka kategorier/grupper 

presenteras? När, var, hur och varför framträder dessa kategorier/grupper? I vilka 

sammanhang eller i vilka sociala relationer framträder dessa kategorier/grupper? 

2) Vilka meningar/innebörder lägger lärobokstexten/bilderna i relation till etnisk 

tillhörighet, 

funktionshinder, kön, religion/trosuppfattning eller sexuell läggning (i de 

kategorier/grupper som framträder i läroboken?) Hur presenteras/gestaltas/konstrueras 

etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion/trosuppfattning och sexuell läggning? 

Hur framställs till exempel kvinnor och män eller funktionshinder i text och bild? Finns 
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det exempel på stereotypier? Vilka? Finns det explicita uttryck för diskriminering, 

särbehandling, kränkning? Förekommer osynliggörande, uteslutning? Vilket fokus har 

texten (normalitet eller mångfald)? 

3) Finns det exempel på resonemang som försöker överskrida stereotypier etcetera 

(”goda exempel”)? (Skolverket 2006, s.14)  

I Agneta Bronäs metod för att granska läroböcker inom samhällskunskap från 1950–2000-talet är 

att göra en bildanalys och en textanalys för att undersöka hur de skriver om demokratibegreppet i 

läroböcker. Inom demokratibegreppet ingår även ordet jämställdhet, därför undersöker Bronäs hur 

kvinnor porträtteras i läroböcker jämfört med hur män porträtteras och Bronäs undersöker även 

hur de porträtterar jämställdhet. Bronäs urval är att välja ett antal läroböcker från varje decennium 

ifrån 1950-talet till 2000-talet. Bronäs har ingen frågeställning i sin forskning, utan Bronäs 

använder sig av olika perspektiv för att analysera hur demokratibegreppet framställs i läroböcker. 

Dessa perspektiv kan vara till exempel ett semiotiskt- didaktiskt perspektiv där man granskar vad 

för budskap texten framställer (Bronäs 2000, s.22).  

I Angerd Eilards forskning undersöker Eilard hur genus och etnicitet porträtteras i läroböcker för 

lågstadiet. I sin forskning använder Eilard sig av en diskursanalys i sin metod för att 

problematisera strukturer och dekonstruera lärobokens text som en del av ett större samhällelig 

kontext. Eilards urval i sin forskning är att välja ut läseböcker, det är böcker som barn övar sin 

läsförmåga med. Eilards har ingen självklar frågeställning i sin forskning utan Eilard använder sig 

av olika perspektiv för att analysera läroböcker. Dessa perspektiv kan till exempel handla om hur 

genus och etnicitet konstrueras i läroböcker (Eilard 2004, s.244).  

I Ohlanders studie och i Berges använder de båda sig av ett kvalitativt och ett kvantitativt 

tillvägagångssätt när de granskar läroböcker. Ohlander och Berges urval i sin forskning är nästan 

den samma om man bortser från Ohlanders granskning av läroböcker för lågstadiet. Båda 

forskarna lägger ett fokus på att granska läroböcker för högstadiet och gymnasiet.  De båda 

studiernas frågeställningar liknar varandra då de undersöker hur män och kvinnor porträtteras, om 

det finns skillnader, om det finns könsstereotyper och om män och kvinnors aktiviteter i 

läroböckerna värderas på samma sätt. Fast det finns några skillnader i deras frågeställningar, urval 

och metoder i de båda forskningarna, kan man se att Ohlander och Berges svar till 

examensarbetets fråga ett och fråga två ger samma resultat.  

En skillnad mellan Ohlander och Berge är att Ohlander får med sin granskning ett mer nyanserat 

perspektiv på hur porträtteringen av kvinnor och män ser ut i olika läroböcker och Ohlander går in 
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på specifika delar av avsnitt för att förklara exakt vad som är skillnaden mellan porträtteringen av 

män och kvinnor, medan Berge drar slutsatser som är generaliserade över alla läroböcker inom ett 

ämne utan att gå in på flera specifika detaljer.  

 Skolverkets granskning täcker ett större forskningsområde än de andra studierna och därför ger 

deras resultat ett kortare svar på frågor om porträttering av män och kvinnor, än vad Berge och 

Ohlanders forskningar gör. Skolverket undersöker även om porträtteringen är i riktlinje med 

skolans värdegrund, det gör inte de övriga studierna. Både Eilard och Bronäs har ingen 

frågeställning i sina studier utan utgår från olika perspektiv att analysera läroböcker på, därmed 

blir deras svar lite annorlunda ifrån Ohlander och Berges. Till exempel använder Bronäs sig av 

olika perspektiv i analysen av text medan Ohlander och Berge inte gör det. Även om Bronäs och 

Eilards svar till fråga ett och till fråga två liknar Ohlanders och Berges finns det skillnader i hur 

deras tillvägagångssätt såg ut och deras urval av läroböcker. 

 

6.5.  Överensstämmer porträtteringen av män och kvinnor i läroböcker 

med skolans jämställdhetsmål? 

Skolverket skriver i sin granskning av läromedel att ända till 1990-talet har läromedel som 

används i den svenska skolans verksamheter blivit statligt granskade för att stämma överens 

med skolans styrdokuments värdegrund och skolans jämställdhetsmål. Efter 1990-talet 

upphörde den statliga granskningen av läromedel (Skolverket 2006, s.7).  

I Skolverkets sammanfattande bedömning i granskningen om hur kön porträtteras i läroböcker 

kom de fram till att i läroböcker existerar det en könsdiskriminering som blivit mer subtil, 

alltså att det existerar könstereotypiska roller i böckerna, onyanserade porträtteringar av män 

och kvinnor och att böckerna inte representerar lika många kvinnor som män. Läroböckerna 

som blivit granskade har också visat på att de är heteronormativa då transpersoner, 

homosexuella och bisexuella blir väldigt lite representerade eller inte alls. Med att alla 

läroböckerna som blev granskade visade på en överrepresentation av män så tolkas det som 

att läroboken styrs av en manlig norm. Skolverket skriver att de avsnitt i läroböckerna som 

problematiserar könsmaktsordningen existerar endast i avsedda delar i läroboken, och att 

genusperspektivet inte genomsyrar hela läroboken. Alla dessa faktorer i läroböckerna kan 

upplevas som diskriminerande mot män och mot kvinnor, därmed så har läroböckernas 
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porträttering av män och kvinnor inte varit i riktlinje med skolans styrdokument och 

värdegrund (Skolverket 2006, s.42).  

Om man jämför Skolverkets granskning av läroböcker i samhällskunskap med Ohlanders 

forskning så finns det många likheter, till exempel att det finns en överrepresentation av män i 

läroböckerna och att i en del kapitel speciellt de om politik och internationell politik är 

representationen av kvinnor väldigt låg. Ohlander skriver i sin forskning att många läroböcker 

porträtterar könstereotypiska roller för män och kvinnor och att flera läroböcker har ett 

heteronormativt perspektiv. Ohlanders slutsats är att de flesta läroböcker saknar 

jämställdhetsperspektiv och det är som mest märkbart i samhällskunskapsläroböckerna för 

gymnasiet (Ohlander 2010, s.77).  

Även i Berges granskning av läroböcker skulle man kunna tolka det som att läroböckerna inte 

stämmer överens med skolans jämställdhetsmål om man jämför med Skolverkets granskning. 

Berge skriver att det finns en överrepresentation av män i läroböckerna och att texten är 

skriven ur ett heteronormativt perspektiv (Berge 2011, s.173). Om man jämför med 

Skolverkets slutsats så skulle läroböckerna Berge använder sig av inte vara i riktlinje med 

skolans jämställdhetsuppdrag då representationen inte är jämställd och att läroböckerna kan 

vara diskriminerande då de utgår ifrån ett heteronormativt perspektiv.  

Om man applicerar Beaman, Duflo, Pande och Topalovas studie och sedan Bertrands studie 

om hur representation för män och kvinnor inom yrkesgrupper på arbetsmarknaden och inom 

politik påverkar kvinnors val av utbildning och deras tankar om deras kapacitet med hur 

kvinnor och män representeras i läroböcker kan man se att läroböckerna reproducerar 

könsstereotypiska normer inom vissa yrkesgrupper och inom politik.  

Beaman, Duflo, Pande och Topalova skriver att det är viktigt att det finns kvinnor som 

representeras i ledarroller inom mansdominerande områden i samhället för att flickor/kvinnor 

ska kunna identifiera sig med dem och ändra sin tanke av vilken kapacitet de har. Beaman, 

Duflo, Pande och Topalova skriver även att flickor/kvinnors aspirationer till utbildning ändras 

om de ser andra kvinnor i mansdominerade områden som till exempel soldater eller forskare. I 

läroböcker inom samhällskunskap är ett återkommande tema att kvinnor representeras väldigt 

lite eller inte alls i avsnitt om politik och internationell politik (se fråga 2). Med att kvinnor är 

underrepresenterade inom politik och att det finns väldigt få kvinnliga ledarroller inom politik 

kommer kvinnor enligt Beaman, Duflo, Pande och Topalova välja att inte bli en politiker, för 

att de tror de inte har kapaciteten att arbeta inom en mansdominerad verksamhet och för att 
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det finns en stereotyp av att en politiker är en man. Berge skriver att flickor och transsexuella 

personer kan få det svårare att identifiera sig och känna sig delaktiga i undervisningen och 

läroböckerna när det finns en överrepresentation av män och när texten har en heteronormativ 

utgångspunkt (Berge 2011, s. 165).   

7. Diskussion 

I examensarbetet redogörs det för att det finns skillnader i hur män och kvinnor porträtteras i 

läroböcker både i hur mycket de representeras och hur de porträtteras. En återkommande 

skillnad i läroböckerna är att det finns en överrepresentation av män jämfört med 

representationen av kvinnor och att det är endast vid få tillfällen som de problematiserade att 

det inte var jämställt i läroboken. Det var dessutom väldigt få gånger som de i läroböckerna 

problematiserade könsstereotyper och könssegregationen, istället så fortsatte dem att 

porträttera män och kvinnor in i könsstereotypiska roller som till exempel en manlig politiker 

och ett kvinnligt vårdbiträde. I texten och i bilderna reproducerar dem föreställningar om att 

det finns tydliga könsroller för män och kvinnor när de porträtterar dem in i två olika 

könskategorier utan att problematisera. Därmed finns det ett intresse för att granska 

läroböcker ur ett genusperspektiv, för att läroboken har en central roll i undervisningen och 

den har stor påverkan på elevernas kunskapsutvecklande och deras tankar om dem själva. 

I Dagens Nyheters artikel Kvinnorna saknas i skolans historieböcker (2015) skriven av 

Mikael Delin gjorde de en egen studie av fyra läroböcker inom historia för att undersöka hur 

många män och kvinnor som blir representerade i läroböckerna, de kom fram till att män är 

överrepresenterade i historieläroböckerna. Från ett citat av Ann- Sofie Ohlander i DN:s artikel 

säger Ohlander att flickor struntar i ämnet historia för dem representeras inte i läroböckerna 

och i övriga läromedel. Enligt representationsteori är det viktigt att det finns förebilder för 

eleverna i läroböckerna som de kan identifiera sig med, just för att det påverkar deras tankar 

om dem själva och deras utbildningsinriktning.  

Men vem bär ansvaret att läroböckerna ska bli mer jämställda, är det den enskilda läraren eller 

är det på läroboksförfattaren. Och hur ska en lärobok vara godkänd ur ett genusperspektiv? 

Berge skriver att läroboksförfattaren har ett stort ansvar i producerandet av läroböcker och att 

de ska förhålla sig till jämställdhetsmålen. Men Berge skriver att det är problematiskt med en 

läroboksförfattare som sätter män och kvinnor som en motpol till varandra och att det är 

problematiskt med en läroboksförfattare som inte särskiljer könen alls och till exempel bara 

representerar könsneutrala karaktärer i läroboken. Problematiken med att särskilja könen är att 
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läroboken får ett heteronormativt perspektiv och att de som inte ingår inom heteronormen 

man och kvinna anses vara onormala. Enligt Berges granskning av läroböcker har författare 

som utgår från en tydlig könsfördelning i läroböckerna visat på en tydlig kategorisering av 

män och kvinnor och de har även tilldelat olika övningar för kapitlen i läroboken för pojkar 

och flickor, detta är märkbart då övningarna som var ämnade för pojkar var typiskt maskulina 

och de för flickor var typiskt feminina. Men det är även problematiskt med att inte särskilja 

män och kvinnor i läroböcker skriver Britt-Marie Berge för att då återspeglar inte läroboken 

det heteronormativa samhälle som vi lever i och de kan osynliggöra hur människor behandlas 

olika i samhället på grund av könstillhörighet. Läroboksförfattaren måste förhålla sig mellan 

dessa två förhållningssätt när de porträtterar män och kvinnor i läroböckerna (Berge 2011, 

s.160).  

Även läraren har ett ansvar i att läroböckerna ska bli mer jämställda, det är viktigt för dem att 

i riktlinje med skolans jämställdhetsmål och värdegrund granska sina läroböcker innan dem 

använder dem i sin undervisning. Men problemet i dagens skola är att lärare vanligtvis inte 

granskar sina läroböcker för att de har för lite tid. Skolvärlden skriver i artikeln Åtta av tio 

lärare hinner inte granska läromedel (2014) skriven av Sofia Stridstam att det är upp till 

lärarna att granska sina läromedel men nästan inga lärare hinner göra det. Utbudet av 

läromedel ökar hela tiden samtidigt som lärarna inte hinner granska de läromedel de använder 

och att skolmyndigheterna såsom skolverket gör sällan granskningar, den senaste de gjorde 

var 2006, alltså ingen ny granskning från när den nya läroplanen infördes 2011.  

Skolverket skriver i sin studie I enlighet med skolans värdegrund att innan 1990-talet blev 

läroböcker statligt granskade för att upprätthålla en standard och stämma överens med skolans 

värdegrund, men att i nutid finns det ingen standard för hur läroböcker ska vara (Skolverket 

2006, s.7). Därmed är det flera läroböcker i nutid som inte stämmer överens med skolans 

jämställdhetsmål och istället verkar diskriminerande mot kvinnor och män när de porträtterar 

dem icke jämställt och i flera olika könsstereotyper. Istället för att läroböckerna ska återspegla 

den strävan efter jämställdhet som det svenska samhället strävar efter så reproducerar dem 

gamla stereotyper av män och kvinnor och de reproducerar föreställningen av att mannen är 

normen i samhället.  

Kvinnor utgör hälften av hela världens befolkning, men enligt Hirdman ses dem inte som en 

del av normen i samhället, för det är endast mannen. Även i läroböckerna är kvinnan 

segregerad ifrån normen när de blir underrepresenterade. Läroböckerna representerar inte en 

bild av hur verkligheten ser ut då representationen av det kvinnliga könet är allt för lågt. Och 
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när det inte sker en förändring i hur de porträtterar kvinnor och män, och när de inte ger 

kvinnan mer utrymme i läroboken kommer kvinnans verksamhet i samhället och kvinnans 

perspektiv hamna i skymundan. Med att mannen är överrepresenterad i läroböckerna i 

jämförelse med kvinnan kommer tankeföreställningen om att kvinnan är underordnad mannen 

försätta att reproduceras.  

8. Slutsats 

De slutsatser som går att sammanfatta från forskningen jag har granskat i mitt examensarbete 

är att män är överrepresenterade i läroböcker i samtliga ämnen på grundskolenivå och 

gymnasienivå, männen representeras mer med namn jämfört med kvinnor, det existerar 

könsstereotypiska representationer av män samt kvinnor men är vanligare bland manliga 

karaktärer i läroböckerna och ur en kvantitativ metod kan man se att männen till antal är 

mycket högre representerat än vad kvinnor är. Slutsatsen på frågan om läroböckernas 

porträttering av män och kvinnor överensstämmer med skolans jämställdhetsmål är att det inte 

gör det, de könsterotypiska karaktärerna, de ojämlika siffrorna på representationen och 

läroböckernas heteronormativa perspektiv bryter mot den strävan efter jämställdhet som den 

svenska skolan har.  
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