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”Jag har glömt matteboken hemma, för mamma la inte fram 
den.” 

En diskursanalys av hur manligt och kvinnligt konstrueras och förändras under fyra 
olika perioder mellan 1980 och 2014 i läroböcker för samhällskunskapsämnet, åk 4-6.  

Rebecka Villner 

Sammanfattning  

Uppsatsens syfte var att utifrån ett diskursanalytiskt och feministiskt poststrukturalistiskt 
perspektiv undersöka hur könen konstruerades och hur framställningarna förändrades i tre 
valda kapitel ur fyra samhällskunskapsläroböcker för årskurs 4-6 som gavs ut 1980, 1996, 
2007 och 2014. Analysen utgår från de analysverktyg som finns inom Ernesto Laclau och 
Chantal Mouffes diskursteori. 
De frågor som arbetet utgick ifrån var:  

- Hur framställs manligt och kvinnligt?  
- Vilka diskurser om manligt och kvinnligt dominerar på ett övergripande plan? 

- Vilka slags förändringar framträder i ett tidsperspektiv? 
I resultatet har jag identifierat fyra övergripande, stora, diskurser; den första har jag kallat 
den manliga diskursen vilken inbegriper begrepp som stark, motiverad och tuff; den andra 
kallar jag den kvinnliga diskursen som inbegriper begrepp som omhändertagande, känslig 
och empatisk. Den tredje och fjärde diskursen ser jag som mindre framträdande men ändå 
konkurrerande diskurser till dessa; här framträder den känsliga och osäkra mannen samt 
den självsäkra och självständiga kvinnan. 
I det 36-åriga tidsperspektivet var det tydligt att dessa stora diskurser inte har förändrats i 
läroböckerna nämnvärt trots att debatterna och kraven på skolans arbete för jämställdhet 
skärpts. Det som förändrats är de lokala sammanhangen inom vilka de stora diskurserna 
framträder, det vill säga samhällsförändringarna och de nya ord som skapats framträder i 
dessa små, lokala diskurser. Detta innebär således en didaktisk utmaning för lärare och 
skolor med hänvisning till de styrdokument som understryker arbetet kring jämställdhet i 
såväl syfte, värdegrund som kursplaner.  
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1. Inledning 

För mig som snart examinerad grundskollärare i årskurserna 4-6 är det viktigt att ha en 
stabil grund i mitt arbete. En stabil grund innebär ett gott samarbete med kollegiet, en stark 
organisation på skolan, goda didaktiska kunskaper och goda ämneskunskaper. Ytterligare 
en är förtroende för de material jag kan använda mig av i undervisningen. Det är de 
material som delvis ska fungera som källa för kunskap för eleverna. Materialet ska gärna 
förstärka bilden av jämlikhet, allas lika värde och hur viktiga vi är i olika sammanhang, 
oavsett kön.                                                           
Som lärare kan jag vara medveten om köns- och jämställdhetsfrågor och deras betydelse i 
undervisningen, men läroboksmaterial är ofta bestämt och utformat av andra lärare 
tillsammans med organisationen. Det kan därför vara svårt för mig, den enskilda läraren att 
kontrollera och styra över detta då valet och tillgången av läroböcker ofta är en ekonomisk 
fråga, men finns det möjlighet för mig att välja nytt material kan jag analysera dem utifrån 
de aspekter jag anser är viktiga. 
Under min utbildning har jag matats med värdefulla kunskaper kring läroplanens syfte, mål 
och kurser. Jag har givits uppgifter som prövat min förmåga att planera och genomföra 
lektioner. De har varit till stor nytta för min utveckling. Jag har dock inte använt mig av 
läroböcker i planeringarna och det har heller inte varit ett mål eller krav i uppgifterna jag 
blivit tilldelad.                                                                                                                  
Under mina praktikperioder då jag kommit ut i verkligheten har jag förstått att mina 
intentioner med lektionerna och undervisningen inte alltid kan komma till sin rätt på grund 
av att läroböcker går något stick i stäv med min egen intention. Det finns en del jag som 
lärare behöver komplettera för att jag ska kunna följa styrdokumenten. Trots att vi vet att 
både kvinnor och män jobbar inom olika områden så lyfts det inte fram. De gamla normer 
som finns, som att män arbetar med de tyngre fysiska jobben och att kvinnor tar hand om 
hemmet förstärks i läroböcker på olika vis, bland annat genom texten. Det är viktigt att just 
läroböcker visar den mångfald som finns i vårt samhälle och att vi alla, oavsett kön, är 
lämpade för alla typer av arbeten och sysslor.  
Om jag förankrar mina kunskaper i hur läroböcker lyfter fram och beskriver kön kan jag 
förbereda mig för framtida undervisning. Därför kommer jag i denna uppsats att studera 
hur läroböcker i samhällskunskap framställer könens olikheter och likheter. 
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2. Bakgrund  

I följande bakgrund presenteras en närmre beskrivning av några begrepp som används i 
uppsatsen, styrdokumentens anvisningar kring hur jämställdhet ska behandlas i skolan och i 
SO-undervisningen samt några rapporter och granskningar som gjorts av myndigheter och 
media. För att lyfta fram lärobokens roll i undervisningen belyses vilka problem som kan 
förekomma när lärare ska hantera läroböcker.  

I dagens skola används begreppen läromedel och läroböcker för att definiera de material 
som används. På grund av detta förtydligar jag begreppen nedan så att de material som 
studeras i denna uppsats, läroböcker, blir tydliga för läsaren. Begreppet läromedel används 
när det är olika typer av material som diskuteras. Det är sådant material som förmedlar 
innehållet i läroplanen och som läraren kan använda i undervisningen, till exempel 
läroböcker, skönlitteratur, facklitteratur och artefakter (Ammert 2011:17). Läroböcker är en 
typ av läromedel och det huvudsakliga mötet med ett stoffområde eller ett ämne i skolan. 
Dem är en ständig följeslagare i form av arbetsredskap i skolvardagen, ofta med tillhörande 
arbetsuppgifter (ibid.).                                                                                   
Pedagogikforskaren Anna Johnsson Harrie (2009:25) beskriver läroböcker som en 
ramfaktor. Med ramfaktor menas en fast struktur, som sätter gränser och ger möjligheter i 
skolundervisningen och på så vis påverkar den mer eller mindre innehållet i den (ibid.).  

2.1 Lärobokens förändrade inflytande i ett historiskt perspektiv 
Läroboken har under lång tid förmedlat en referensram för vad som räknas som väsentlig, 
sann och riktig kunskap. Den har varit en universalbok som innehållit bland annat 
geografiska beskrivningar, historiska berättelser och naturlära. Niklas Ammert (2011:25) 
som skrivit artikeln Om läroböcker och studiet av dem i artikelsamlingen Att spegla 
världen - Läromedelsstudier i teori och praktik skriver just om läroboken i ett historiskt 
perspektiv. Vissa böcker har använts under mycket lång tid på grund av bristande resurser 
och därför blivit en tongivande källa till kunskap. I vissa fall har de kunnat vara den enda 
boken som eleven haft möjlighet att läsa (ibid.).  

I Sverige har läroböcker givits ut sedan 1800-talet men de har förändrats kraftigt över tid. 
Ammert (2011:25) skriver att efter andra världskriget producerades läroböcker med en 
tydligare riktning mot demokratiska värderingar och fostran som då ansågs nödvändiga för 
kommande generationer. Under 1960-talet förändrades böckerna med ökat inslag av bilder 
samt tillhörande studie- och övningsböcker. Förändringen gjordes i samband med att den 
för alla gemensamma och förlängda grundskolan infördes och den nya läroplanen 1962 
(ibid.). Till skillnad mot tidigare finns det idag ett större utbud olika läroböcker och de är 
anpassade efter olika ämnen, skriver Ammert (2011:26). Han skriver att de ofta har en 
dominerande roll i undervisningen, oavsett vilket läromedel som annars används (ibid.). 
Under mer än 50 år, mellan 1938 och 1991, granskades och godkändes skolans läromedel 
av en särskild nämnd men sedan 25 år tillbaka är förhandsgranskningen något som åligger 
organisationen på skolan och lärarna själva. 1991 lades nämligen Skolöverstyrelsen och 
statens institut för läromedelsinformation ner (Eilard 2008:335). Läromedelsinstitutet 
kunde ge en garanti för de läromedel som då fanns på marknaden medan Skolöverstyrelsen 
fattade de övergripande besluten om läromedelsinköpen.  
Under 1980- talet då kommunerna fick allt mer ansvar för läromedlen började systemet 
luckras upp. Efter att granskningen av läromedlen upphörde och efter att skolan 
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kommunaliserades är det således läromedelsförlagen och marknadskrafterna som styr 
utbudet av läromedel, skriver Angerd Eilard, författare och forskare vid Malmö Högskola. 
Utbudet är stort, men det finns en uppenbar marknadsanpassning där ett fåtal stora förlag är 
de som dominerar marknaden. Eilard skriver att mångfalden därför blir begränsad (ibid.). 
Den situation som finns idag ställer höga krav på lärare och skolledning då de behöver 
utvärdera och välja ut läroböcker. I den stora djungeln tenderar därför lärare att välja de 
läroböcker andra väljer, eller utifrån design snarare än innehåll, skriver Eilard (2008:336). 
Skolmyndigheten gör enbart sporadiska granskningar av läroböcker och läromedel (ibid.). 

2.2 Kritiska röster mot dagens läromedel 
Sara Stridsman är redaktör på tidskriften Skolvärlden och tidningens hemsida, 
Skolvärlden.se. Stridsman skrev en artikel utifrån en studie gjord bland 1500 lärare (2014-
11-19). Undersökningen visade att åtta av tio lärare inte hinner värdera eller 
kvalitetsgranska läromedel innan de använder dem i sin undervisning. En stor del av de 
tillfrågade lärarna i studien upplevde att valet av läromedel var upp till de själva att välja.  

Lärarnas riksförbund gav 2012 ut en rapport gjord utifrån 1555 lärares svar, Makten över 
läromedlen. Var femte lärare i årskurs 4-6 upplevde att valet av läromedel var upp till dem 
själva, vilket kan jämföras med gymnasieskolan där var tredje lärare upplevde att valen var 
upp till dem själva (Lärarnas Riksförbund 2012:8). I rapporten framkom också att många 
lärare efterfrågade digitala läromedel (ibid:18).  
Som en reaktion på tuffa resultat efter granskningar gjorda av RFSL Ungdom gav 
Skolverket ut två rapporter 2006 (Stridsman 2014-11-19). En av dem, Läromedlens roll i 
undervisningen, visade att läroböcker länge använts som hjälp för lärare att kunna hålla sig 
till kurs- och läroplanen. De har också varit ett verktyg för att åstadkomma en enhetlig och 
likvärdig skola (Skolverket 2006:9). Skillnaden idag mot tidigare betonas i Skolverkets 
rapport. Dagens system betonar lärarens professionella frihet och ansvar att välja rätt 
material och metoder för att nå målen (ibid.). Det kan ta sig uttryck som detta: ”En lärare i 
årskurs 9 berättar till exempel att hon hoppar över ett avsnitt i en av de läroböcker hon 
använder eftersom hon anser att just denna del av läroboken är skriven på ett partiskt sätt.” 
(Skolverket 2006:121)                                                                                                              
I samma rapport redovisas hur väl samhällskunskapsböcker levde upp till läroplanens 
värdegrund. Omdömet blev inte särskilt bra då många lärare ansåg att de fick komplettera 
med annat material från media eller internet eftersom både det svenska och det globala 
samhället förändras över kort tid men också för att läroböcker i vissa fall är partiska i 
samhällsfrågor och politiska frågor som undervisningen i samhällskunskap ska behandla 
(ibid:126).  

2.3 Kritik mot läromedlen ur ett jämställdhetsperspektiv 
2010 gav regeringen ut rapporten Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i 
samhällskunskap skriven av Ann-Sofie Ohlander på uppdrag av Delegationen för 
jämställdhet i skolan. Ohlander är professor emeritus i historia vid Örebro Universitet. Hon 
har tidigare forskat kring livsvillkor i Sverige och skrivit om kvinno- och 
jämställdhetsforskning. Ohlander har skrivit en rapport där hon studerade jämställdhet i 
läroböcker i ämnet historia.                                                                                                   
De läroböcker som granskades i denna studie visade brister utifrån jämställdhetsaspekter. 
Män/pojkar och kvinnor/flickor har samma värde och därmed ska de få motsvarande 
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uppmärksamhet, men så var inte fallet med läroböckerna (Ohlander 2010:3). Rapporten 
visar att majoriteten av de beskrivna människorna i läroböckerna är pojkar/män. Den visar 
också på brister vad gäller granskning av kvinno- och jämställdhetsaspekter. Begreppet 
jämställdhet borde presenteras och diskuteras mer i läroböcker och i undervisningen anser 
Ohlander (ibid:77).  

2.4 Lärarens och skolans jämställdhetsuppdrag 
Vi bor i ett land som är ansett som ett av de mest jämställda länderna i världen. Arbetet för 
jämställdhet är idag ett politiskt mål och som många engagerar sig i. Det finns formulerat i 
våra lagar, till exempel diskrimineringslagen (SFS 2008:567). För mig som lärare och för 
skolans del finns detta tydligt beskrivet i skollagen (SFS 2010:800) samt i läroplanen 
(Skolverket 2015).  
Att sträva mot jämställdhet åligger mig som lärare. Vi ska i undervisningen förmedla alla 
människors lika värde och betona jämställdhetsarbetet för män och kvinnor i hela 
samhället, i hemmet såväl som i arbetet. Vi ska även undervisa om svaga grupper och 
särskilt utsatta grupper och deras problematik och livsomständigheter. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 
utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. (Skolverket 2015:2) 

I undervisningen om människolivet och individens frihet och integritet är det viktigt att 
eleverna görs medvetna om samhällets demokratiska processer och arbetssätt. För att 
eleverna ska förstå detta är det viktigt att de tillägnar sig kunskaper om hur dessa ser ut och 
fungerar. En del av syftesbeskrivningen i ämnet samhällskunskap för hela grundskolan 
lyder:  

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de 
mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska 
också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att 
reflektera över värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle. 
                                                                                       (Skolverket 2015:207) 

Kursplanen i samhällskunskap för årskurs 4-6 beskriver hur eleverna ska utveckla sin 
förståelse. Att kunna förstå hur förutsättningar kan påverka människans levnadsvillkor vad 
gäller individuella intressen och åsikter, och hur människan kan påverka aktörers intressen. 
I syftet för kursplanen årskurs 4-6 i samhällskunskap står: 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika 
perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra 
människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och 
åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka 
samhällsutvecklingen.           
                                                                                       (Skolverket 2015:207) 

I det centrala innehållet för samhällskunskap i årskurs 4-6 poängteras också arbetet med 
jämställdhet för individer och gemenskaper. Undervisningen ska ta upp en rad frågor som 
handlar om de könsroller som finns i samhället och det som inbegriper dessa. ”Familjen 
och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.”  

         (Skolverket 2015:209)  
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Yrkesrollen bestäms av det som står i styrdokumenten. Därför ingår det i min yrkesroll som 
lärare att följa dessa för att nå de mål som finns för de framtida medborgarna. 
 
 
Denna bakgrund har sammanfattningsvis pekat på att läromedel och läroböcker historiskt 
sett förändrats från att ha reglerats av statsmakten till marknadskrafterna. Dessutom har 
studier och rapporter pekat på att läromedel framställt män som de viktiga medan kvinnor 
undanskymts. Bakgrunden har visat att styrdokumenten tydligt betonar vikten av 
jämställdhet i undervisningen. Sedan nedläggningen av förhandsgranskningen av 
läroböcker faller utvärderingen mellan stolarna och det är upp till lärare och organisation 
att ansvara över böckernas innehåll, något som i sin tur bortprioriteras på grund av tidsbrist. 

3. Tidigare forskning 

Både internationellt och i Sverige har läroböcker analyserats i ett flertal studier. Det har 
gjorts utifrån olika aspekter så som jämställdhet, läroböckers påverkan i undervisningen 
eller dess överensstämmelse med rådande läroplan. För detta arbete är de studierna och den 
forskningen viktig för att kunna förstå hur kön eller marginaliserade grupper i samhället 
framställs. Därför behandlar detta kapitel forskning som visar hur normkritik har speglats i 
läromedel, både i Sverige och i andra delar av världen.  

3.1 Samhällskunskap - ett känsligt ämne 
Anna Johnsson Harrie är fil.dr. och universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning 
mot samhällsämnenas didaktik vid Linköpings Universitet. I sin avhandling Staten och 
läromedlen- en studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938-
1991 (2009), beskriver Johnsson Harrie samhällskunskapsämnets ställning bland 
skolämnena, ”Där samhället talar om och reflekterar över sig själv.” (Johnsson Harrie 
2009:23) 

Ämnets innehåll och karaktär gör det känsligt för politiska opinioner vilket ger ämnet en 
särställning bland skolämnena. Det är dessutom relativt ”ungt”. Det har inte likt 
naturvetenskapen en kunskapstradition att luta sig mot. Samhällskunskap motsvaras inte av 
ett universitetsämne utan innehåller flera ämnenskunskapskategorier så som kulturgeografi, 
nationalekonomi och statskunskap. 

3.2 Det som fungerar blir normer 
Anne Marie Berggren var tidigare forskningssekreterare med ansvar för kvinno- och 
jämställdhetsforskning vid forskningsrådsnämnden (FRN) och har aktivt deltagit i 
tidningsdebatter om jämställdhetspolitik. Hon har publicerat flertalet vetenskapliga artiklar 
och tidskrifter. På uppdrag av regeringen i maj 1990 skrev hon avhandlingen 
Kvinnoperspektiv på läromedlen i historia, religionskunskap och konst- och musikhistoria 
samt i ämnet social- och familjekunskap. Berggren granskade bilden av kvinnor i läromedel 
i gymnasieskolan avseende kvinnors villkor och deras insatser under historiens gång.  
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Hon analyserade två böcker i social- och familjekunskap, utgivna 1983 och 1985. De hade 
olika författare och var utgivna på olika bokförlag. Granskningen gjordes utifrån ett 
genusperspektiv vilket innebär att hon studerade män och kvinnor som olika grupper i 
samhället. Resultaten pekar på att män definieras som att inneha en överordnad, 
normgivande position. Den manliga är normen politiskt, kulturellt, samhälleligt och 
konstnärligt överordnad. Kvinna och man är något vi blir på grund av våra olika livsvillkor 
och sociala konstruktioner (Berggren 1991:2).  

När hon granskade utrymmet som de båda könen fick i de andra böckerna i studien visade 
det sig att kvinnorna upptog endast tre procent av texten och 15 procent av bilderna. I 
musikhistoria var det inte tal om procentsatser alls då kvinnornas del var så liten (ibid.). I 
social- och familjekunskap var dock förhållandet annorlunda. Båda könen visades tydligt, 
det var relativt jämt till och med. Avseende social- och familjekunskap beskrev Berggren 
att detta avsnitt dock inte kan skildra verkligheten utan en mamma eller en pappa 
någonstans i bilden och att det var på grund av detta som kvinnan fick en tydligare 
presentation (ibid:28).  

Framställningen av män respektive kvinnor är något Berggren diskuterar i sin avhandling. I 
beskrivningen av den offentliga sfären glöms kvinnorna bort och utesluts men i den privata 
sfären strävar författarna till läromedlen efter att få med männen. Utifrån ett 
genusperspektiv visar Berggren att när det är mansdominerade problem så tas könet inte 
upp. Vid beskrivning av våldsbrott så tas det manliga könet inte upp som den part som 
begår majoriteten av brotten trots att män står för cirka 90 procent av dem (ibid.). Vad 
gäller sexualbrott i samhället tas dock prostituerade kvinnor upp som problemet, inte dem 
som köper deras tjänster, det vill säga männen (ibid:29). En orsak till detta kan vara att 
lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster (SFS 1998:408) trädde i kraft 1998, sju år 
senare från det att rapporten gavs ut. Trots detta har Berggrens rapport givit mig en 
förståelse och insikt i hur skillnaderna kan ta sig uttryck inom olika skolämnen. Det är 
också intressant att utifrån ett genusperspektiv se hur framställningen av könsroller kan 
skilja sig åt. 

3.3 Internationell forskning 

3.3.1 Läroplanen fastställer normerna  

Artikelsamlingen The Textbook as Discourse: Sociocultural Dimensions of American 
Schoolbooks (2011) fokuserar på innehåll och sammanhang i skolläroböcker. Diskurs är det 
konceptuella ramverket för artikelsamlingen baserat på den franske filosofen Michel 
Foucaults studier som även används och presenteras i denna uppsats.  

Carl A. Grant, professor vid lärarutbildningen på the University of Wisconsin (Madison) 
och Christine E. Sleeter, verksam som lärare vid lärarutbildningen på California State 
University Monterey Bay är redaktörer till artikeln Class, Gender, and Disability in 
Current Textbooks och ställer sig frågan om det inte blir problematiskt för elever om de 
sociala grupper de tillhör, det vill säga kön, klass etcetera inte synliggörs i läroböckerna: 
”How will children view their own social group if they do not see ”themselves” represented 
in the textbooks they use? What or who determines the material, both written text and 
pictures, that is included in textbooks?” (Sleeter & Grant 2011:183) 

Sedan bokförlag i USA under 60- och 70-talen fick utstå mycket kritik för den dominans 
som vita, rika män stod för i läromedlen blev författarna tvungna att skriva om de olika 
kulturer och ursprung som finns i USA (ibid:187). Författarna till artikeln analyserar därför 
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hur läromedlen representerar ursprung, social klass, kön och funktionsnedsättning. I 
undersökningen analyseras 47 läroböcker från årskurs 1-8, skrivna mellan 1980-1988 i 
ämnena samhällskunskap, språk, naturkunskap och matematik. Sleeter och Grant använder 
sig av bland annat bild-, analogi- och språkanalys (ibid:190).  
Analysen i studien är kvalitativ på så vis att den uppmärksammar de roller som de olika 
kategorierna får spela men den är dessutom kvantitativ då författarna undersöker frekvenser 
av sociala kategoriers förekomst.  

Analyserna av fjorton samhällskunskapsböcker utgivna av nio olika bokförlag visade att 
kvinnor över tid framställts mer frekvent än tidigare men att män fortfarande dominerar 
materialet. Männen framställs som dominerande medan kvinnorna inte gör det. Bilderna i 
läromedlen föreställde både män och kvinnor som var sysselsatta med något, men de bilder 
som skulle demonstrera människan som utförde hushållssysslor, föreställde endast kvinnor. 
Inga män fanns med på dessa bilder (ibid:193). Funktionsnedsatta fanns oftast i bakgrunden 
och var passiva, men generellt var de sällsynta. En annan intressant del i artikeln är att 
författarna studerade tio naturkunskapsböcker från sex olika bokförlag. Av de 463 bilderna 
förställde 337 män. Dubbelt så många vita som färgade kvinnor framställdes i 
bildmaterialet (ibid.). 

3.3.2 Feminismens kamp syns inte när män är författare 
I samma artikelsamling finns artikeln Images of Women in Textbook 1880-1920 där Joan N. 
Burstyn, professor i utbildning och historia på Syracuse University och Ruth R. Corrigan, 
författare, analyserar 38 amerikanska läroböcker utgivna under årtiondena runt 1900 utifrån 
ett genusperspektiv.  
Nyckelorden för artikeln lyder ”Textbook writers are slow to acknowledge changes in 
society.” (Burstyn & Corrigan 2011:36) Med tanke på att kvinnor under den period 
böckerna gavs ut var förtryckta, rättslösa och i många fall omyndigförklarade är det inte 
förvånande att studien visar en underrepresentation av kvinnor. Under den period som 
läroböckerna ska spegla, växte dock feminismen och kvinnors inflytande inom politiken 
men detta har knappt tagits upp eller presenterats i läromedlen. I samband med den 
presentationen ställer sig författarna frågan ”How often must textbooks be revised to reflect 
geopolitical or societal changes?” (Burstyn & Corrigan 2011:36) Kvinnors växande rätt att 
få rösta och kampen för sina rättigheter verkar alltså ha passerat läroboksförfattarna 
obemärkt förbi (ibid:43). 
 

Den internationella forskningen har visat att problemet med presentationen av kön i 
läroböcker och speciellt kvinnors osynlighet och underrepresenation är ett omstritt och 
omdebatterat tema. Det är ett problem att kvinnor sällan syns och att när de syns är det ofta 
i undergivna positioner. Det är intressant att konstatera att denna forskning pekar på att den 
enda gruppen som frekvent presenteras är den starka, rika, vita mannen.  

3.4 Modernt och (o)jämställt 
Angerd Eilard, författare och forskare vid Malmö högskola gav 2008 ut avhandlingen 
Modern, svensk och jämställd - om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 
1962 - 2007. I avhandlingen har Eilard genomfört en undersökning kring hur ålder, 
sexualitet, etnicitet och genus samverkar i grundskolans läseböcker från 1962 - 1994. 
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Eilards avhandling innehåller undersökningar som liknar min egen vilket gör den relevant 
för att jämföra skillnader och likheter i resultaten. 
Materialet presenterar främst normgivande diskurser och hur de framhäver vissa identiteter 
som eftersträvansvärda eller normala. Eilard identifierar en jämställdhetsdiskurs, en diskurs 
om utseendeideal, en om familjeideal samt en som hon kallar den koloniala vita 
västerländska diskursen (Eilard 2008:419-423). 
En del diskurser förändras över tid medan en del inte gör det, skriver Eilard (2008:419). 
Till exempel den vita västerländska diskursen. Den är konsekvent närvarande i 
läroböckerna även om världen runt omkring förändras (ibid.). Även det heteronormativa 
budskapet och jämställdhetsdiskusen visar sig också vara konsekvent närvarande men 
Eilard menar att en förändring kan tydas. Underordningen finns kvar men en förändring har 
skett mot ett mer jämställt ideal. Längs vägen mot ett jämställt ideal beskriver Eilard hur 
kvinnorna trätt in på männens arenor vilket i sin tur medfört en sexualisering av det 
kvinnliga könet på den nya arenan. Det har till exempel medfört att läroböcker visar 
kärlekspar istället för syskon (ibid:422).  

 
Forskningsöversikten har trots sina olika ursprung och utgivningsdatum pekat på samma 
eller liknande drag vad gäller hur män och kvinnor framställs i läroböcker. Framställningen 
av det kvinnliga könet blir ofta passivt eller inte alls. Det finns även en tydlig bild av att 
andra sociala kategorier i samhället, till exempel att funktionsnedsatta framställs sällan och 
om de alls framtälls är det i en passiv roll.  

4. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

I följande avsnitt beskrivs både de teoretiska utgångspunkter som uppsatsen utgår ifrån och 
de metodologiska perspektiv som styr de kommande analyserna. Att teori och metod 
behandlas i samma avsnitt har att göra med valet av perspektiv för min undersökning. Jag 
kommer att anlägga ett feministisk poststrukturalistiskt perspektiv då detta gör det möjligt 
att analysera hur kön konstrueras, förändras och normeras. Eftersom detta perspektiv i sin 
tur utgår från ett diskursanalytiskt perspektiv som både utgör teori och metod blir det 
självklart att behandla dem samtidigt. 
Valet av diskursanalys grundar sig i att jag studerar texter och språk och vill försöka förstå 
vilka budskap om kön som de förmedlar men också eftersom jag i denna studie vill kunna 
se förändringar över en längre tidsperiod. Då kan jag även få syn på dagens outtalade 
föreställningar och tyda variationer av det som vi just idag tycker är givet eller bör 
förändras (Börjesson & Palmblad 2007:10). I denna uppsats fokuserar jag på hur 
människan formas i språket och vilka föreställningar som skapas om män respektive 
kvinnor. Genom att studera könsmakt i diskursanalysen kommer jag inte att förklara orsak 
utan skildra fenomenet. Därmed är studien kvalitativ. 
Först och främst ger jag i detta avsnitt en inledande bakgrund till teorin. Därefter 
presenterar jag kort Michel Foucaults arbeten med diskurser eftersom hans tankar om 
språket är grunden till teorin. Han har även studerat kön och genus i sina historiska verk. 
Därefter presenterar jag feministisk poststrukturalism och sist presenterar jag den variant av 
diskursanalys som jag valt för min undersökning. 
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4.1 Bakgrund 
Under 1960- och 70-talen fick språket en allt större betydelse inom filosofin med filosofer 
som Michel Foucault, Jaques Derrida och Julia Kristeva. Detta skifte brukar kallas Den 
språkliga vändningen och innebar att filosoferna studerade tanken uttryckt i språket. 
Tanken om meningsbärande och innebördsgivande diskurser ersatte de lagbundna 
strukturerna i den tidigare använda humanistiska och strukturalistiska tankefiguren (Lenz 
Taguchi 2013:61). Språket fick en betydligt starkare roll än tidigare. Teoretiker, forskare 
och filosofer ville förstå människans förmåga att förhålla sig till och hantera omvärlden via 
språket. Den nya filosofin innebar att detta sker i social interaktion i olika sammanhang. 
Den utgår från att våra handlingar är formade av språkliga och historiska strukturer. På 
grund av detta så kan både handlingar och identiteter ses som föränderliga, inte isolerade 
och statiska, utan kontingenta i omvärldens förändringar som omvärlden utsätts för 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000:15).  
Begreppet diskurs handlar i detta sammanhang om att förstå och tala om världen på ett 
bestämt sätt. Det finns ramar för vad som kan sägas för att det som sägs ska betraktas som 
korrekt, rimligt, vackert eller sant. Det pågår därför också strider kring hur platser, sociala 
relationer, företeelser med mera ska framställas (Börjesson & Palmblad 2007:13). 
Filosoferna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe hävdade att vissa diskurser sitter så djupt 
rotade att de framstår som naturliga (hegemoniska) och utesluter andra sätt att se världen 
på. I fråga om kön kan de handla om biologiska diskurser, men också andra, som styr hur 
människor uppfattar sig själva som män och kvinnor i vardagssammanhang (ibid:71).  
Mats Börjesson & Eva Palmblad beskriver i sin bok Diskursanalys i praktiken (2007:10) att 
vi genom att namnge händelser, ting och grupperingar konstruerar sammanhang och 
verklighet. Därför finns det gränser för vad som anses tillåtet eller inte, normalt eller fel. 
Det är diskursen som avgör vad som får uttryckas och inte, vem som kan säga vad och hur 
det kan sägas (ibid:311).   

4.2 Diskursbegreppet utifrån Michel Foucault (1926-1984) 
Michel Foucault, filosof och idéhistoriker, har spelat stor roll för ett nytt sätt att placera 
diskursbegreppet som något centralt. Han bidrog med att ge diskursen inflytande som något 
som handlar om kunskap och makt. Foucault ifrågasatte den marxistiska definitionen av 
makt som något som är och kommer uppifrån och menade att makt inte finns utan enbart 
utövas, att det är något utspritt som snarare kommer underifrån, från olika håll (Lövgren 
1999:16). Hans arbeten sträcker sig från historiska analyser av sexualitet till kriminalitet, 
vansinne, etik, makt och diciplin (ibid:16-17). Han plockade fram normalitet och 
normalisering som avgörande begrepp för att förstå den makt som utövas mot människor 
som inte är produktiva. De som har makten i de så kallade stora diskurserna är domarna för 
normerna. De stora diskurserna är gränsöverskridande diskurser som till exempel styr 
sociala strukturer i samhället (Foucault 1993:7).  
Under Foucaults installationsföreläsning vid Collège de France 1970, Diskursens ordning, 
resonerade han kring hur det mänskliga språket rättas efter de just nu rådande diskurserna 
eller utvecklas till nya diskurser i diskursen. Enligt Foucault ligger ansvaret och viljan att 
följa en diskurs hos människan men olika institutioner kan se till att diskurserna löper 
vidare och vidmakthålls. Beroende på hur stort antal människor som talar i en viss diskurs 
så är styrkan i den olika (ibid:8). På så vis kan man tolka det som att människan själv är en 
del av makten.  
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”Det är egendomligt att konstatera hur man under århundranden i Europa antingen inte 
lyssnat alls på den vansinniges tal eller, om man har lyssnat, uppfattat det som sanningens 
tal.” (Foucault 1993:9)                                                                  

Foucault beskriver i samma verk hur det i varje samhälle finns utestängningsmekanismer 
som är välkända för oss alla. De mest bekanta är förbuden. Utifrån förbuden så vet och 
förstår alla som ingår i diskursen vad som är tillåtet, vad människan kan tala om eller inte 
men även vem som kan tala med vem (ibid:7). Foucault framställde diskurser som en 
mängd utsagor som tillsammans bildar en formation. Dessa formationer påverkar och 
reglerar individen och samhället på olika vis och kontrollerar våra begrepp, teorier etcetera. 
Kort sagt, diskurserna konstruererar och formar ordningar som kontrollerar samhället och 
som samhället i sin tur kontrollerar (Lövgren 1999:10). 

I verket Sexualitetens historia (2002) studerade Foucault sexualitet. Där speglas 
hermafroditen Herculine Barbins sexualitet. Judith Butler som skrivit Genustrubbel (2007) 
beskriver sin syn och tolkning på Foucaults skildring av könet. 

Att vara könad är för Foucault att vara föremål för en mängd sociala regleringar, 
där lagen som styr dessa regleringar utgör dels den formande principen för 
människans kön, genus, njutningar och begär, dels jagtolkningens hermeneutiska 
princip. Könskategorin är alltså ofrånkomligen reglerande, och varje analys som 
utgår från att denna kategori är självklar utvidgar och legitimerar ytterligare, på 
ett kritiskt sätt, dess regleringsstrategi som en maktens och vetandets regim. 
                                                                                            (Butler 2007:165) 

Enligt Butler menade Foucault att sexualiteten är förankrad i de maktstrukturer som finns 
och att de är skapta genom historiska praktiker (Butler 2007:166). 

4.3 Feministisk poststrukturalism 
Feministiska filosofer som alltmer anammat denna ”språkliga vändning”, diskursteori och 
feministisk poststrukturalism bygger just på betoningen av språkets meningsbärande och 
maktproducerande roll. Den kan förstås som den tredje vågens feminism som följer den 
liberala och radikala feminismen. Med hjälp av språket vill de lösa upp och ifrågasätta 
kategorierna manligt och kvinnligt. Genom att synliggöra och studera hur de är 
konstituerade kan de utvidgas till fler sätt att vara. Inom den feministiska 
poststrukturalismen är maktbegreppet centralt. I likhet med Foucault så är det inom detta 
perspektiv människans acceptans som upprätthåller de föreställningar som finns om just 
makt. Frigörelsen från makten kan endast göras på lokal nivå. Makt utövas på mikronivå 
för att sedan föras vidare till makronivå (Lenz Taguchi 2013:165). Det vill säga, från liten 
diskurs till stor diskurs. 
Till skillnad från den beskrivning som jag givit om diskurs tidigare i uppsatsen, betonas i 
detta perspektiv snarare betydelsen och innebörden i det som sägs och hur det vi säger 
påverkar vårt och andras handlande. Därför blir diskursen avgörande för vårt sätt att 
konstituera omvärlden.  
Som nämnts tidigare är begreppet diskurs bundet till historia och sociala sammanhang. 
Uppfattningarna om vad som är kvinnligt eller manligt är beroende på vilken klass, 
generation eller kultur vi lever i. Vissa diskurser är också dominerande över andra, de 
kallas därför dominerande diskurser (ibid:15). Genom att studera hur vi är socialt 
konstruerade kan forskaren utifrån detta perspektiv studera hur diskursernas makt tvingar 
människan till olika sätt att vara, till exempel kvinnlig eller manlig men även hur vissa sätt 



 11 

att vara är åtråvärda på så vis att vi tar upp dem och konstruerar dem som en del av oss 
själva. På detta vis så görs kvinna och man till två legitima grupper som är igenkännbara 
och legitima i en grupp. Syftet med detta perspektiv blir därför att ifrågasätta den 
maktordning som gör det maskulina till norm och patologiserar det kvinnliga och de 
föreställningar som finns om kön som kroppslig, biologisk och given kategorisering 
(ibid:16). 

4.3.1 Språkets betydelse i den feministiska poststrukturalismen 

Inom den feministiska poststrukturalismen intresserar sig forskaren dessutom mer specifikt 
för hur könade subjekt skapas i språket och i diskurserna, i de diskursiva och kulturella 
sammanhanget och de diskursiva möjlighetsvillkor på en kollektiv och allmän nivå där 
könande subjekt formas. Utifrån detta perspektiv finns alltså inte en unik individ som är 
formad inifrån sig själv (Lenz Taguchi 2013:56).  
Hillevi Lenz Taguchi beskriver i sitt verk In på bara benet (2013) den feministiskt 
poststrukturalistiska synen på språket. Ord ges en betydelse och dessa varierar beroende på 
tid, samhälle, kultur, klass etcetera. Språket är det primära då vi inte kan skapa mening utan 
det, språket ger oss en möjlighet att skapa betydelser för oss själva och andra. Inom den 
feministiska poststrukturalismen ses språket som en central del för vilka vi kan bli som 
kvinnliga eller manliga subjekt. Det bestämmer vårt skapande och syn på världen, vad som 
är viktigt, verkligt och betydelsefullt. Vi får via språket syn på vår och andras identitet, vi 
skapar vår egen och deltar i att skapa andras självuppfattning.  

Jag kan bara förstå vem jag är med hjälp av språkliga begrepp eller andra 
kulturella uttryck, som jag har tillgång till och som jag behärskar, och som jag vet 
att andra förstår. Vad jag försöker säga är att jag inte nödvändigtvis eller alltid 
måste känna mig ambitiös eller självcentrerad, men jag har förstått att det 
förmodligen är det jag är via andras anblick på mig- andras sätt att beskriva och 
förstå mig.  
                                                                                           (Lenz Taguchi 2013:57) 

Kunskap och mening utvecklas och skapas genom språket. Därför kan det sägas att våra 
uppfattningar skapas utifrån språket. Oavsett om det handlar om en själv eller naturen, kan 
vi bara veta det vi vet med hjälp av språket. Genom dialogen i språket tar vi en aktiv 
ställning för konstruktionerna (ibid:60). 

4.4 Diskursanalys 
Diskurser är inte något vi finner i verkligheten utan något forskaren konstruerar med 
utgångspunkt i frågeställningarna i ett projekt. Diskursanalysen avbildar således inte 
verkligheten, den skapar den (Winther Jørgensen & Phillips 2000:140). Utifrån en 
diskursanalys blir grundfrågan vad som kvalificerar sig som sant vid en viss tid, på en viss 
plats. Det innebär därför en kritik mot det som hände förr eller djupt grundade 
föreställningar i vårt samhälle (Börjesson & Palmblad 2007:11). Som forskare blir det 
därför viktigt att motivera varför en viss diskurs pekas ut (Winther Jørgensen & Phillips 
2000:140). 

Enligt Börjesson och Palmblad (2007:14) finns små respektive stora diskurser. 
Framställningen av världen utifrån en lokal nivå så som till exempel hälsningsfraser eller 
vardaglig interaktion är små diskurser. Inom de små diskurserna riktas analysen på 
uppbyggnaden av diskursen. De stora diskurserna, som de Foucault studerade, är 
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gränsöverskridande. En sådan diskurs kan till exempel vara den kvinnliga diskursen. De 
återfinns på många platser och har fortgått under lång tid. Men de kan finnas flertalet 
mindre, små diskurser inom kvinnodiskursen, till exempel att kvinnor har långt hår-
diskursen eller kvinnor sminkar sig-diskursen. När forskaren analyserar de stora 
diskurserna studeras diskursens struktur, hur den är uppbyggd (ibid.). 

4.5 Läroboken som språk 
De skriftliga texterna i läroböckerna är kommunikativa och koherenta. Det innebär att de 
hålls fast av ett specifikt visst ämne och att de har ett budskap att förmedla (Bergström & 
Boréus 2012:21). Texterna har två huvudfunktioner. Den första är att de uttrycker de idéer 
och tankar som författaren till texten uttrycker sin bild och sin reflektion kring. De 
uttryckta föreställningarna kallas textens innebördsaspekt (ibid.).                                      
Den andra är att språket används för att informera eller uttrycka. Språket används därför för 
handling och inte bara reflektion, det är en interpersonell aspekt av texten (ibid:22). Detta 
utrycks i olika textgenrer, för denna uppsats, läroböcker. Texten i sin tur kan ses som en 
konkret manifestation av diskurser (ibid:23). Språket leder till att vi som de sociala varelser 
vi är kan tolka fenomen som en grund till kunskap. Beroende på hur och var vi lever så är 
olika kunskap ”rätt”. De diskurser vi lever genom idag och den som är rådande för tillfället 
bestämmer förutsättningarna för hur en kvinna ska vara och vad det också innebär att vara 
kvinna. Därför skiljs kvinnor och män åt i och via diskurserna, det skapas vi och dem 
(ibid:327). 

4.6 Underordnade diskurser 
Beroende på vilket samhälle vi lever i och vilken position vi har där, har vi mer eller 
mindre makt. En del subjektspositioner eller strukturella positioner innebär att de som 
innehar de starkare positionerna har större och fler möjligheter medan andra har fler 
begränsningar. Diskurserna påverkas av både yttre och inre faktorer. Diskurserna väljs ut, 
organiseras och kontrolleras av människan själv (Bergström & Boréus 2012:356). 
Det finns flera diskursiva element till begreppet kvinna. Många har svårt eller kan inte 
identifiera sig med detta men tvingas ändå förhålla sig till det. Med definitionen av 
begreppet kvinna följer sociala praktiker, värderingar eller handlingar. Maureen Cain 
(1993), presenteras i Fahlgrens Det sociala livets drama och dess manus - Diskursanalys, 
kön och sociala avvikelser (1999:38). Cain skriver i sin artikel Foucault, feminism and 
feeling: what Foucault can and cannot contribute to feminism epistemology i 
artikelsamlingen Up and against Foucault. Explorations of some tensions between 
Foucault and feminism (Ramazanoglu, red. 1993) att sexuell utsatthet kan vara en delad 
erfarenhet kvinnor emellan. Fahlgren å sin tur menar att detta kan ses som ett konkret 
exempel på hur kvinnor tvingas förhålla sig till definitionen och de sexuella innebörder 
som läggs in diskursivt i detta begrepp. När det blir tydligt framställt inom diskursen i olika 
situationer blir de till slut en del som tillhör begreppet (Fahlgren 1999:38). Det vill säga att 
som kvinna så kan sexuell utsatthet bli en del av identiteten och på så vis en underordnad 
diskurs som gäller sexualiteten till den dominerande manliga och den kvinnliga diskursen. 
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4.7. Metod och material 
I detta avsnitt presenterar jag de metoder jag använt mig av i den kvalitativa 
undersökningen. Här ges en presentation av metoderna, materialet som analyserats, 
avgränsningar samt svar på tillförlitlighetsfrågor rörande etik, reliabilitet och validitet.  

4.7.1 Dekonstruktion och dikotomier 
Laclau och Mouffes kvalitativa hegemonistiska teori utgår från dekonstruktionen med sitt 
ursprung från poststrukturalismen och filosofen Jacques Derrida. Dekonstruktionen är ett 
verktyg för att förstå och tolka en text. Dekonstruktion innebär att forskaren plockar isär 
texten för att sedan, för att synliggöra den ur ett mer komplext perspektiv, sätta ihop den 
igen (Winther Jørgensen & Phillips 2000:56). Dekonstruktionen kan tolkas som ett sätt att 
förstöra det som är i vägen för den bakomliggande betydelsen men också för att möjliggöra 
för andra betydelser (Lenz Taguchi 2013:177). Genom detta kan forskaren undersöka hur 
klyftorna i språket skapar förändringar, det som inte är närvarande och öppningar och 
genom detta kan forskaren ge ett nytt perspektiv (ibid:156). 

När forskaren dekonstruerar texten kan framställningarna framträda i nytt ljus eller få en 
annan mening. Genom dekonstruktionen kan forskaren studera hur texten påstår något eller 
skapar diskurser, det vill säga hur konstruktionen av verkligheten görs inom olika 
diskurser. Forskaren kan på detta vis finna dolda delar som texten bygger på och kan visa 
hur språket framställer verkligheten och dolda grundantaganden. För att hitta dolda 
fundament i texten kan forskaren byta ut ord eller kön på en person som framställs i texten 
och även förflytta personen i tid och rum. På detta vis kan texten göras mångtydig och 
forskaren kan synliggöra hur läsaren kan tolka texten. Enheterna i texten kommer att 
framträda på nytt sätt och kan på så vis få en ny mening (Winther Jørgensen & Phillips 
2000:56).                                                                                                                               
Jag tolkar dekonstruktionen som något som uppkommer när vi kan tyda att villkor för ett 
resonemang kan leda till olika tolkningar. Dekonstruktionen är snarare en presenterad 
förförståelse än ett konkurrerande sätt att visa förståelse. En förutsättning för 
dekonstruktionen blir således att det vi vill dekonstruera är meningsfullt och att det finns en 
förutbestämd eller tänkbar förståelse. Om så inte var fallet finns ju inget att dekonstruera 
och diskussionen skulle snarare handla om möjliga konstruktioner. 

Dikotomi kan liknas vid begreppet tudelning, som i att begreppen fungerar ömsesdigt 
uteslutande. Exempel på dikotomier är man-kvinna, svart-vit, ont-gott, glad-ledsen etcetera. 
Det är bärande strukturer som vårt tänkande är uppbyggt omkring och den ena sidan står 
längre upp på den hierarkiska stegen än den andra. Om det anses vara kvinnligt att vara 
emotionell och osjälvständig så anses det manligt att vara självständig och rationell i sitt 
tänkande (Lenz Taguchi 2013:14). Motsatsförhållanden eller dikotomier skapas genom 
sociala konstruktioner som inte måste ha en verklighetsförankring eller absolut sanning. 
Ofta finns flera beskrivningar av verkligheten som vi är oense om. Dikotomierna 
upprättshålls av språket och genom skillnadsskapande processer (ibid:119). Då dessa är 
konstruerade kan jag med hjälp av dekonstruktionen finna dem. På detta vis kan man kasta 
om den hierarkiska makten som finns mellan dikotomierna (ibid:110). 
Att dekonstruera en text som innehåller begreppet man innebär att kritisiera att det finns en 
enhetlighet i begreppet och kategorin man och istället visa att det finns skillnader mellan 
oss människor, oavsett kön. Genom att använda dikotomier i dekonstruktionen kan 
forskaren, jag, se vad som med begreppet man fastställs. Det är nämligen de begrepp som 
inte tillhör kategorin kvinna (Winther Jørgensen & Phillips 2000:15). Det jag vill visa med 
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dekonstruktionen är att texterna kan visa dolda budskap om dikotomin kvinna-man som 
möjligen kan tyckas osynliga vid första anblicken.  

4.7.2 Diskursanalytiska begrepp och verktyg enligt Laclau och Mouffe 

Som tidigare nämnts är den sociala världen konstruerad via diskursen och är därmed 
föränderlig. De politiska teoretikerna Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes angreppssätt 
utgår från detta och betonar också den diskursiva kampen (Winther Jørgensen & Phillips 
2000:13). Laclau och Mouffe byggde samman två stora teoretiska traditioner, marxismen 
och strukturalismen/poststrukturalismen. Marxismen stod för tankarna kring det sociala och 
strukturalismen stod för en teori om betydelse. Tillsammans byggdes de samman till en ny 
teori där det sociala fältet var som sammanvävda betydelsebildningsprocesser (ibid:32). 
Enligt Laclau och Mouffe innefattas alla sociala praktiker och handlingar i diskursen. Allt 
är diskurser. Detta inkluderar även materiella ting. Det är människan som konstruerar 
betydelsen av olika begrepp och dess innebörd, till exempel vad det innebär att vara kvinna 
eller man (ibid:26). Laclau och Mouffe använder sig av följande begrepp inom 
diskursteorin: tecken, element, flytande och tomma signifikanter, moment, 
ekvivalenskedjor, nodalpunkt, artikulering, antagonism, identitet och hegemoni (Bergström 
& Boréus 2012:314-321). I denna uppsats har jag valt att avgränsa mig till dessa jag 
presenterat nedan då jag anser att de är placerbara och relevanta i min undersökning. 
Utifrån dessa verktyg och begrepp kan jag analysera relationen mellan olika diskurser, den 
diskursiva kampen. Jag kan också tolka språkliga uttryck och analysera hur diskurserna 
strävar efter att vinna hegemoni. 

Tecken består av innehåll och uttryck och kan ses som grunden i en diskursanalys. Tecknet 
kvinna har dels ett innehåll. Innehållet i tecknet kvinna skiljer sig från tecknet man genom 
våra föreställningar om mannen och kvinnan. Dels skiljer sig begreppet också 
uttrycksmässigt, det uttalas eller skrivs annorlunda än andra tecken. Detta innebär att det är 
med språket som tecknet får sin betydelse och innebörd, i social interaktion. Det är 
föränderligt precis som den värld, den diskurs vi lever i och är beroende av tid, rum och 
kultur (ibid:316).  
Nodalpunkten är det mest priviligierade tecknet inom Laclau och Mouffes diskursteori 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000:26). Det är den starkaste kärnan i diskursen, den 
centrala punkten från vilken diskursen kretsar kring (Bergström & Boréus 2012:317). 
Nodalpunkt är en förklaring av en, i detta fall, individ, den punkt som identiteten kretsar 
kring. Runt om detta tecken, denna punkt så får begreppen sin betydelse, negativ eller 
positiv och det är i samband med andra begrepp, så kallade moment, som nodalpunkten får 
sin betydelse (Winther Jørgensen & Phillips 2000:33). När momenten definieras genom 
artikulation tillsluts diskursen (ibid:50).  
Element är de tecken som är mångtydiga, de är inte definierade i diskursen. På grund av att 
de är mångtydiga så är de i ständig kamp och öppna för olika betydelser. I politiska 
diskurser är det vanligt att tecken är element (Bergström & Boréus 2012:316).  

Ekvivalenskedjor finns omkring nodalpunkterna. De knyter samman begreppen med 
negativ eller positiv betydelse till nodalpunkten. Dessa associationsrelationer skapar 
diskursen (ibid:317). Med hjälp av ekvivalenskedjorna kan jag belysa diskursen och dess 
begrepp. 

Laclau och Mouffe talar om, som tidigare nämnts, den diskursiva kampen. Denna kan 
förklaras med hjälp av antagonismen. För att förstå detta utgår jag från tomma signifikanter 
och flytande signifikanter. Vad gäller de flytande signifikanterna kan ett begrepp ha olika 
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innebörd beroende på vilket sammanhang begreppet finns i, vilka uttryck som är centrala i 
en text. De kan därför spela en stor roll inom olika diskurser (ibid:316). Signifikant är en 
synonym till begrepp. Begrepp kan användas inom flera olika diskurser trots att det är det 
samma men innebörden inom den specifika diskursen kan variera. De flytande 
signifikanterna, begreppen strävar olika diskurser efter att ge sin egen innebörd kring så att 
innebörden skall vara densamma inom alla diskurser. Detta kallas antagonistiskt. För att det 
antagonistiska förhållandet ska få ett avslut, en bestämd definition, så krävs det att en 
diskurs är starkare, en hegemonisk intervention (Winther Jørgensen & Phillips 2000:55). 
Detta tolkar jag symboliserar den diskursiva kampen. Begreppet jämställdhet skulle kunna 
vara ett exempel på detta. Olika diskurser kan hävda att begreppet jämställdhet har olika 
betydelse. Under senare tid har jag studerat hur feminister vill hävda sin definition av 
begreppet jämställdhet som ekvivalent med feminism medan de inom andra diskurser 
hävdar att jämställdhet och feminism har två skilda implikationer.  

För att kunna kartlägga diskurser i läroböckerna har jag utgått från begreppen och med dem 
utformat en analysmodell. Genom analysmodellen kan jag besvara hur kvinnor respektive 
män presenteras.  

4.7.3 Analysmodell 

Metoden i diskursanalys går ut på att analysera texten. Det specifika med diskursanalysen 
till skillnad från andra metoder är att den inkluderar en kontext (Bergström & Boréus 2012, 
355). Genom diskursanalysen som metod kan forskaren studera och märka ut det som 
annars ses som normer eftersom forskaren letar efter mer än det som står i texten, som finns 
utanför texten, och det författaren berättar i sin text och bild.  
Inom diskursteorin finns inga färdiga modeller utan det är upp till forskaren själv att 
utforma en egen modell för att kunna analysera materialet. Modellen som jag byggt upp 
redovisar jag nedan. 

1. Jag börjar med att dekonstruera meningar från lärobokstexterna. Dessa 
dekonstrueras från de tre utvalda avsnitten i vardera lärobok jag haft för avsikt att 
analysera. I alla partier framkommer det manliga och/eller kvinnliga könet i form av 
att de handlar, konverserar eller beskrivs. Kvinna och man är nodalpunkterna. 
Sambandet mellan nodalpunkerna och sammanlänkande moment skapar diskursen.  

2. I det andra steget kategoriserar jag nodalpunkerna och momenten (det som jag 
definierade i punkt 1). Så den första uppdelningen görs mellan kön och hur de 
framställs. Orden som formar nodalpunkterna är moment. Tillsammans bildar 
momenten och nodalpunkterna ekvivalenskedjor. Nodalpunkterna kommer med 
största sannolikhet bli flytande signifikater, eftersom olika diskurser kan vara oense 
om att de står för och betyder olika saker. Därför använder jag till hjälp en matris 
som jag själv konstruerat. Den och beskrivning av den finns i kapitel 6, Analys av 
resultat. De är begrepp som står tillsammans med och formar nodalpunkerna, till 
exempel ”Stor och stark man”. 

3. I steg tre använder jag mig av begreppen som jag ovan presenterat för att kartlägga 
diskurser. Inom en diskurs kan det finnas moment som hör till nodalpunkten 
kvinna, till exempel ordet tacksam. På så vis kan jag tyda diskurser och även finna 
konkurrerande (motsatta) diskurser. De har samma nodalpunkt och blir därför en 
flytande signifikant mellan diskurserna. På detta vis kan jag se vilka diskurser som 
framställs i läroböckerna kring nodalpunkterna kvinna och man. Om en beskrivning 
av dem blir dominerande, etableras de till en hegemonisk intervention.                                                                                                             
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Genom att använda denna modell kan jag besvara min tredje fråga bland mina 
frågeställningar som studien utgått ifrån. Jag ville ju även studera hur maktförhållandet 
mellan kvinnor och män såg ut och för att kunna göra det använder jag de olika teoretiska 
perspektiven.  

4.7.4 Material och avgränsning 

Materialet som undersöks i denna uppsats är fyra svenska läroböcker i samhällskunskap 
utgivna under en period på 36 år. Gemensamt för dem alla är att de är inriktade till årskurs 
4-6. Det som skiljer dem åt är att de är utgivna vid fyra olika decennier och har olika 
författare. Detta val har jag gjort för att underlaget därmed kan få en bredare omfattning 
och för att kunna studera förändringar över tid. Genom att studera en längre period finns 
det en möjlighet att identifiera förändringar av framställningar av kön i läroböckerna och 
diskutera dessa i relation till den tidigare forskning jag presenterat och som berört äldre 
läromedel. 
Avgränsning har gjorts så att endast tre avsnitt analyseras i vardera bok. Min tanke med de 
kapitel jag valt är att alla fyra läroböckerna ska behandla samma ämne så långt det varit 
möjligt. Efter det att jag valt ut kapitlen har jag dekonstruerat texten och valt ut sådana 
textavsnitt där man/kvinna presenterats eller beskrivits.  
Böckerna jag analyserat har tillhörande lärarhandledning men i denna studie har jag valt att 
endast studera läroböckerna eftersom att det är de eleverna själva läser. Av egen erfarenhet 
vet jag att läroböckerna ofta är den kunskapskälla som läses mest intensivt, inför prov till 
exempel. Jag tror därför att läroboken är den källa som utöver lärarens undervisning kan 
göra mest avtryck hos eleven. Av dessa orsaker anser jag att det är läroboken som är i 
tyngst behov av analys. Läroböckerna presenteras närmre i kapitel 6, Analys av resultat.  

De texter som dekonstruerats är sådana där nodalpunkterna i form av könen man eller 
kvinna förekommer gestaltade, aktiva eller passiva, i praktisk handling eller bara 
benämnda. Utifrån dessa texter har jag analyserat hur nodalpunkterna skapats via olika 
begrepp (element) som i sin tur bildar ekvivalenskedjor och därmed har jag kunnat 
identifiera diskurser. Jag har inte gjort en åtskillnad för texter som gestaltar statistisk fakta 
eller sådana som författaren hittat på, samtliga är använda i denna studie. 
Jag har inte tagit med textavsnitt som gestaltat eller beskrivit historiska delar. Det har varit 
avsnitt i kapitlet som till exempel haft för avseende att presentera hur samhället såg ut 
tidigare och hur män och kvinnor handlade där och då. Ett kriterium har varit att de 
studerade texterna skulle spegla en beskrivining av samhället i samtiden, det vill säga, då 
boken skrivits eller givits ut. 
Jag har inte använt mig av bildtexterna då jag anser att dessa representerar bilderna och då 
min avsikt med denna analys inte är att studera bilder, studerar jag heller inte bildtexterna 
vidare. De texter som behandlar enskilda uppgifter för eleverna är heller inte använda i min 
analys.  

4.7.5 Genomförande 

För att få fram väsentligt material har jag sökt efter lärobokslitteratur för årskurs 4-6 i 
samhällskunskap. Eftersom böckerna som skulle analyseras skulle vara från och med 1980-
talet fram till idag fick jag söka bland olika bibliotek. På detta vis fick jag tag på en bok 
från 1980-talet och en bok från 1990-talet. Genom skolan där jag utfört mina 
praktikperioder har jag fått låna en bok och av bokförlaget Sanoma utbildning har jag fått 
låna en bok som är utgiven 2014 som nu finns hos flertalet skolor i Sverige. 
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4.8 Tillförlitlighetsfrågor  
I detta avsnitt beskriver jag hur jag arbetat med etiska frågor, reliabilitet och validitet samt 
hur mitt val av metod, teoretiska perspektiv och analys kan komma att påverka dessa 
punkter.  

4.8.1 Reliabilitet och validitet 
I den diskursanalys med diskursanalytisk metod som använts i denna uppsats analyserar 
forskaren själv sina resultat för att sedan komma fram till slutsatser. Det är troligt att den 
analys jag gjort skulle skilja sig från en annan person som arbetar med samma material. 
Därför blir reliabiliteten svår att bedöma. På grund av detta har jag varit noga med att 
beskriva hur jag tänkt och att noga poängtera att detta är min egen tolkning.  

Validiteten i en diskursanalytisk metod skapar inte samma problem. Med validitet menas 
det att forskaren ska visa att hen undersökt det hen påstår sig undersöka och eftersom jag i 
denna uppsats tydliggör vilka texter jag valt ut och hur jag genomfört analysen så bör det 
inte innebära några problem. Validiteten ska bedömas i varje undersökning och därför är 
tydliga analysverktyg viktiga för att öka intersubjektiviteten (Bergström & Boréus 
2012:405). Utifrån de analysmetoder jag arbetat fram sammanvävs min, forskarens 
begreppsarsenal med forskningsproblemet. Därför är det viktigt att vara öppen med hur 
forskaren kommit fram till ett visst resultat genom att ge noggranna förklaringar kring hur 
undersökningarna gått till. Detta är också ett kriterie för den kvalitativa analysen, det vill 
säga att teori, metod och analys skall vara tydliga (ibid:406).  

Som läsare kan det möjligen uppfattas som att jag tar över betydelsen för texten, att jag tar 
makten över texten, men mitt mål är inte att söka vad som pågår i texten utan att presentera 
min egen synvinkel utifrån mina frågor och intressen i uppsatsen. Utifrån dessa konstruerar 
jag diskurser i texten. Om en annan forskare analyserar samma material finns det stor 
sannolikhet att hen skulle finna andra diskurser. De frågor jag behandlat i denna uppsats 
skulle troligen få andra svar då. Som forskare är det min egen föreställning om världen och 
läroböcker som diskursen konstruerats efter (Fahlgren 1999:95-96). Det kräver att studien 
är transparent vilket jag lagt stor kraft i. 

Som Siv Falhlgren beskriver i sin bok Det sociala livets drama och dess manus (1999:54) 
deltar vi alla i att reproducera könsordnade praktiker och diskurser, liksom jag själv i min 
del av det sociala arbetet jag utför och kommer att utföra under mitt yrkesliv. Det kan dock 
vara viktigt att problematisera vad vi gör och säger. Det andra och jag själv producerar och 
reproducerar ska inte framställas som något naturligt, snarare naturliggjort.  

4.8.2 Etiska frågor  

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är de fyra 
huvudkrav som Vetenskapsrådet utformat för all typ av forskning. Det innebär att 
respondenter och informanter ska infomeras om syftet med forskningen samt att de har rätt 
att avgöra och bestämma hur deras egna medverkan ska se ut. Uppgifter om dem ska inte 
finnas tillgängliga för obehöriga (Vetenskapsrådet 2002:6-14). Eftersom detta är en 
textanalys av tryckta läroböcker rör det således inga individer eller dess integritet. På grund 
av detta är tre av de fyra kraven inte tillämpningsbara i den här studien. Matrialet som 
använts i studien används dock endast i forskningssyfte vilket följer nyttjandekravet. 
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5. Syfte 

Uppsatsens syfte är att utifrån ett diskursanalytiskt och feministiskt posstrukturalistiskt 
perspektiv undersöka hur könen framställs i tre avsnitt i fyra samhällskunskapsläroböcker 
för årskurs 4-6 samt hur skillnaderna ser ut under loppet av fyra decennier. 

De frågor som arbetet utgår ifrån är:  
- Hur framställs manligt och kvinnligt?  

- Vilka diskurser om manligt och kvinnligt dominerar på ett övergripande plan? 
- Vilka slags förändringar framträder i ett tidsperspektiv? 

6. Analys av resultat 

I detta kapitel redovisar jag mitt resultat och min analys av resultat. Här kommer jag att 
presentera de diskurser som jag fått fram i min läsning av de fyra 
samhällskunskapsläroböckerna.  
För att läsaren ska kunna förstå min syn på dekonstruktionen har jag använt mig av en 
matris, som redovisas nedan. Dessa begrepp är sådana som jag själv anser förknippas med 
en föråldrad syn på mannens och kvinnans egenskaper som jag vill lyfta fram för att se om 
de är tydliga i analysen av läroböckerna. All kunskap och text har en referens som den 
person som ingår i diskursen känner till. Det blir i detta fall forskaren, jag själv och därför 
är mina valda begrepp just de som presenteras.  
De begrepp jag använder i följande analyser är de som jag presenterade i avsnitt 4.7.3, 
Nodalpunkter, moment, ekvivalenskedja, flytande signifikanter, konkurrerande (motsatta) 
diskurser och hegemonisk intervention. Jag studerar även om diskurserna är större eller 
lokala och analyserar dem utifrån det, dekonstruktion och dikotomier. 

Man Kvinna 

Sträng  Tacksam 

Arg Glad 

Hård Mjuk 

Modig Rädd 

Självständig Osjälvständig 

Stark Svag 

Mån om karriär Mån om familj 

Obrydd om utseende Utseendefixerad 

Hårt och fysiskt arbete Omhändertagande arbete 

Syns inte med barn Gillar barn 

Tar större plats Tar mindre plats 

Annan diskriminering Särskilt sexuellt diskriminerad 
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Obrydd Vill gärna vara till lags 

Säker Osäker 

Sportiga, tuffa aktiviteter Lugna aktiviteter 

Arbete som bottnar i eget intresse Hushållsarbete 

Starkt självförtroende Dåligt självförtroende 

Stark position Svag position 

Okänslig Känslig 

Stor Liten 

6.1 Bok 1: Samhällskunskap 1 
Samhällskunskap 1 är skriven av Maj-Britt Wingård och Lars Hildingson. Boken är utgiven 
av bokförlaget Natur och Kultur 1980. 
Innehållet i läroboken består av sex kapitel som behandlar samhällets olika centrala delar. 
Dessutom finns separata arbetsuppgifter som eleverna kan arbeta med i slutet av kapitlen. 
Boken är 97 sidor lång. 
De kapitel som är markerade är de jag analyserar.  
 
Kapitel 1: Här är jag! Detta kapitel är en introduktion till boken. Några barn och ungdomar 
berättar för läsaren hur deras tillvaro ser ut i de samhälle de lever.  
Kapitel 2: Vad är ett samhälle? Kapitlet behandlar begreppet samhälle och hur olika 
samhällen kan se ut och fungera.  
Kapitel 3: Vad är en familj? Kapitlet tar upp vad en familj är, varför man bildar 
familj, och hur det är att leva i en familj. 
Kapitel 4: Hur vi bor. Kapitlet behandlar olika boendesituationer. 
Kapitel 5: Samhällets service. Författaren skriver i detta kapitel om den service som finns i 
samhället, vad det innefattar så som fritidsgårdar, sport och friluftsliv, hälsovård etcetera. 
Kapitel 6: Att gå och cykla. I detta kapitel skriver författarna om de trafikregler som finns.  
 

1. Kvinnor som arbetar med utseende-diskursen och mannen som arbetar 
självständigt-diskursen 

Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Bernt, Lotta och Lina. 
Moment: Bernt - Egen och självständig i arbete.  
Lotta och Lina - Hjälps åt, omhändertagande arbete som handlar om utseende. 

 
På Trumslagarnas gata alldeles intill bor hennes två bästa kompisar. Runt 
omkring bor de människor hon känner. De är inte bara jämnåriga utan också 
vuxna: anställda i butiken där hon brukar handla, folk på posten, Bernt i 
pressbyråns kiosk, Lotta och Lina på klippoteket.  

(Wingård & Hildingson 1980:15) 
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2. Kvinnan glad, ledsen och arg-diskursen 

Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Kassörska, henne.  
Moment: Arg, ledsen, glad, känslig. 
 

Har du tänkt på hur kön ser ut från kassörskans stol? Vad är det för händelser som 
kan göra kassörskan arg eller ledsen? Ibland händer sådant som gör henne glad.  

(Wingård & Hildingson 1980:17) 
 

3. Kvinnan snäll och rar-diskursen  
Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Dagmammor, kvinnor.  
Moment: Snälla och rara, omhändertagande arbete med barn. 

 
Sedan var jag hos olika dagmammor i många år, och det konstiga är, att alla var 
lika snälla och rara.  

(Wingård & Hildingson 1980:23) 

 
4. Morfar självständig och stark-diskursen  

Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Morfar.  
Moment: Självständig och stark. 

 

Morfar åkte först till Sverige. Sedan kom mormor, mamma och morbror Kostas 
efter. Att alla inte reste på samma gång berodde på att morfar behövde spara 
mycket pengar så att hans familj fick råd att köpa biljetter till Sverige.  

(Wingård & Hildingson 1980:22-23)  

 
5. Män är karriärsdrivna-diskursen 

Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Pappa, Kostas, han.  
Moment: Mån om karriär, självständig, tar ansvar. 
 

Min morbror och min pappa har affärer, pappa en pizzeria och en klädaffär och 
Kostas en servicebutik. Han kanske köpa en till.  

(Wingård & Hildingson 1980:23) 
 

6. Osäker flicka med dåligt självförtroende-diskursen 
Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Jag (flicka som berättar).  
Moment: Osäker, tror inte hon klarar sig. Omhändertagande arbete med barn. 
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Jag skulle gärna vilja bli lågstadielärare, när jag blir stor. Men jag tror inte, att jag 
klarar utbildningen, så jag får nog arbeta i någon av släktens affärer.  

                 (Wingård & Hildingson 1980:23) 

7. Kvinnor kan börja arbeta-diskursen 
Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Kvinnor.  
Moment: Kan börja ta ansvar. 
 

Det har blivit allt vanligare att kvinnor har yrkesarbete och på så sätt tar ansvar 
för att familjen får de pengar som behövs.  

                   (Wingård & Hildingson 1980:28) 

 
8. Pojke som är sportintresserad och irriterad- diskursen och omtänksamma 

mamma-diskursen 
Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Mamma, hon, Jag- pojke som berättar .  
Moment: Mamma - Mjuk, vara till lags och mån om familj.  
Pojke - Arg, hård, sportiga och tuffa aktiviteter. 

 

Jag tycker om att stänga dörren till mitt rum. Det är skönt när det är tyst omkring 
en, och man tänker bättre då. Jag sitter och ritar och skriver laguppställningar för 
vårt lag Kometerna. Ibland gör jag uppställningar för hur Sveriges lands-
hockeylag kommer att se ut om tio år. Dom papprena brukar jag gömma sen. 

Är mamma hemma, så vet jag att hon snart försiktigt tar i dörrhandtaget.  
-  Sitter du ensam? (vad ska man svara på det? Fråga om hon blivit blind?)  

-  Ska vi spela något tillsammans? (hon ser väl att jag är upptagen?)  
-  Vet du att det kommer ett program om björnar i Sibirien klockan sju? (annars 

brukar hon säga att jag ser för mycket på tv. Hon kan fara till Sibirien och se på 
björnarna.) 

(Wingård & Hildingson 1980:32) 
 

9. Självständig singelkvinna-diskursen 
Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Ann-Marie, kvinna.  
Moment: Självständig, säker. 
 

Mitt äktenskap var misslyckat. Två trista år. Nu njuter jag av att leva ensam. 
Säger Ann-Marie som är 20 år.  

                    (Wingård & Hildingson 1980:32) 
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10. Mamma tar hand om barnen- diskursen 

Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Mamma.  
Moment: Mån om barn, omgändertagande. Tar hand om deras läxor.  

 

Nog kan väl också de flesta skolbarn ta ansvar för sina skolböcker? Eller säger du 
så här till din fröken: ”Jag har glömt matteboken, för mamma la inte fram den.”    

                  (Wingård & Hildingson 1980:36) 
11. Mamma tar hand om barnet-diskursen 

Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Mamma, hon .  
Moment: Omhändertagande, mån om familj, hushållsarbete, lugna aktiviteter.  

 

Jag stiger upp upp klockan sex på morgonen. Innan jag väcker Thomas, äter jag 
frukost och läser tidningen. Sedan gör jag iordning mat åt honom och hjälper 
honom att klä på sig. Han klarar sig med tvättning och sådant, och nästan all 
påklädning går bra, men jag får knyta skorna och se efter så att inte tröjan 
kommer bak och fram. Halv åtta brukar vi vara klara att gå till daghemmet. Då 
har vi hjälpts år att bädda sängarna och sköljt av disken […]. Jag slutar mitt arbete 
klockan fem. Då går jag ner i All-livs butik och handlar och åker sedan och 
hämtar Thomas […]. När Thomas har somnat måste jag tvätta underkläder och 
strumpor, laga kläder eller städa undan. Sedan kan jag få en stund för mig själv, 
då kan jag titta på tv, läsa tidning eller en bok. 

(Wingård & Hildingson 1980:39) 
 

12. Pojke retas-diskursen 
Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Han (son), mamma.  
Moment: Han – obrydd, retas. Mamma – arg.  
 

Ibland tar jag tröjan bak och fram för att det skall ta längre tid. Då blir mamma 
arg, för hon har bråttom.  

                   (Wingård & Hildingson 1980:39) 

6.1.1 Sammanfattande analys av diskurserna i bok 1  
I boken Samhällskunskap från 1980 har jag funnit 14 små diskurser, nio kvinnliga diskurser 
som konstruerar kvinnlighet och fem manliga diskurser som konstruerar manlighet. 
Dessa diskurser är lokala och knutna till lokala sammanhang. De lokala sammanhang som 
knyts till könet kvinna handlar huvudsakligen om skönhet, barn, hem, äktenskap medan de 
som knyts till könet man oftast handlar om pengar, affärer, sport. När jag identifierar större 
diskurser ur dessa så konstrueras manlighet i termer av den som tar sig för, han är 
initiativrik men har nära till att reagera häftigt. Han kan lätt bli irriterad och de är för att  
nodalpunkten kvinna kommer och stör. Vill mannen starta nya företag så gör han det utan 
att beskrivas som osäker inför de åtaganden det kan innehålla. Aktiviteter är sportiga och 
tuffa. 
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När jag sen söker skapa en större diskurs kring hur kvinnlighet skapas så blir det via 
egenskaper som känslig och som kan känna flera typer av känslor; ledsamhet, glädje, 
osäkerhet inför framtiden. Hon är försiktig, omhändertagande och har ansvar över barnen 
och hushållet. Det framkommer tydligt vilka arbeten som tillhör kvinnan, till exempel 
kassörska eller dagmamma. Författaren har skrivit att hon, kvinnan också kan börja ta 
ansvar över familjens ekonomi genom att börja arbeta vilket antyder att hon inte gjort det 
tidigare. Dikotomin blir tydlig genom dekonstruktionen. 

Bland de små diskurserna kan jag finna ytterligare en kvinnlig diskurs, den unga nyskilda 
kvinnan som njuter av singellivet. Denna kan då ses som en konkurrerande diskurs 
gentemot den ovanstående dominerande – som en möjlig öppning för ett annat sätt att 
konstruera kvinnan. Trots att hon bara är 20 år har hon genomgått både giftermål och 
skilsmässa.  

6.2 Bok 2: Samhälle 4-6 
Samhälle 4-6 är skriven av Mona Larsson, Anna Lena Stålnacke och Ingrid Åsgård. Boken 
är utgiven 1996 av bokförlaget Natur & Kultur ock är del två i en serie 
samhällskunskapsläroböcker för mellanstadiet. Det finns inte några tillhörande 
arbetsuppgifter i läroboken. Läroboken är 92 sidor lång. Innehållet består av sex kapitel. De 
kapitel som är markerade är de jag analyserar.  
 Dessa är: 
 
Kapitel 1: Familjen, samhället och pengarna. Detta kapitel behandlar hur en familj 
kan se ut, dess ekonomi samt hur välfärden fungerar i samhället. 
Kapitel 2: Arbete. Kapitlet handlar om hur arbeten ser ut förr och idag, hur individen 
kan söka jobb etcetera. 
Kapitel 3: Lag och rätt. Kapitlet handlar om lagar, polisens arbete och myndigheters arbete. 
Kapitel 4: Droger handlar om alkohol, rökning och förbjudna droger som narkotika och på 
vilka sätt det är skadligt för individen. 
Kapitel 5: Informationssamhället behandlar reklam, information, och hur media med 
mera kan påverka oss samt några regler och lagar som finns angående detta.  
Kapitel 6: Omvärlden. Kapitlet handlar om hur olika samhällen i världen kan se ut, om EU 
samt hur vi kan arbeta för en bättre värld och för att motverka fattigdom.  
 

1. Pappa mån om karriären-diskursen och mamman som arbetar på specifikt 
litet företag-diskursen 

Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Mamma Helena, Pappa Henrik. 
Moment: Mamma jobbar på ett litet företag. Pappa är mån om karriär. 
 

Saras familj består av mamma Helena 39 år, pappa Henrik 40 år, Sara 11 år och 
Simon 5 år. Mamma Helena arbetar som ekonom på ett litet företag som säljer 
resor. Pappa Henrik är kock på en restaurang. Ibland måste han arbeta på helger 
och kvällar, eftersom restaurangen har många gäster då. Men det betyder att han i 
stället är ledig vissa vardagar.  

(Larsson, Stålnacke & Åsgård 1996:69) 
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2. Mamma tar ansvar över barnen-diskursen 

Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Mammor och pappor. 
Moment: Mammor - tar ansvar över och är måna om familj. Pappor – inte lika måna. 

Ungefär 50’000 barn om året är med om att deras föräldrar skiljer sig. Efter 
skilsmässan bor 74 procent av barnen med mamman och 15 procent bor med 
pappan och 11 procent bor växelvis hos både mamman och pappan.  

(Larsson et al. 1996:70) 
 

3. Pappa har expertis-diskursen och mamma tar hand om hushåll-diskursen 
Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Pappa och mamma. 
Moment: Pappa tar ansvar, säker, hushållsarbete som bottnar i eget intresse. Mamma sköter 
annat hushållsarbete.  

I Saras familj är det för det mesta pappa Henrik som lagar maten – han är ju kock 
och expert på god  mat. Mamma Helena är den som oftast städar.  

(Larsson et al. 1996:74) 

 
4. Flicka tar hand om hushåll-diskursen  

Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Sara. 
Moment: Hushållsarbete. 
 

Sara har månadspeng. Men för att hon ska få sina pengar varje månad har 
familjen kommit överens om att hon ska göra vissa saker: bädda sin säng varje 
dag. Städa sitt rum en gång i veckan. Diska två gånger i veckan. Ibland kan Sara 
tjäna extra pengar genom att hjälpa till mer hemma. Hon kan hjälpa sin pappa 
med matlagningen eller sin mamma med att städa resten av lägenheten. Simon har 
veckopeng. Eftersom han bara är fem år har han enklare uppgifter hemma. Han 
hjälper till med att duka och duka av.  

(Larsson et al. 1996:74) 

 
5. Kvinna som inkännande och empatisk-diskursen 

Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Eva, hon. 
Moment: Inkännande och empatisk. 

 

Eva arbetar som arbetsförmedlare på en arbetsförmedling. 
Det kommer många hit nu, berättar hon, och man önskar ju att var och en kunde 
få precis det arbete som han eller hon drömmer om, men det finns ju inte ens jobb 
åt alla. Förr kunde man få komma in via ett företag och arbeta sig upp, men så är 
det inte längre. Idag är man tvungen att skaffa sig en yrkesutbildning om man ska 
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få ett bra jobb. Och ett bra jobb som man trivs med – det är ju en viktig sak här i 
livet!  

(Larsson et al. 1996:94) 

 
6. Nervös och känslig kille som gillar industriarbete-diskursen 

Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Tom (kille). 
Moment: Nervös, känslig, osäker. Fysiskt, industriarbete. 

 

Det är nervöst att inte ha något jobb, och det är nervöst att söka jobb förklarar 
han. När man inte får något känner man sig nertryckt. Man behövs inte. Man är en 
dålig människa. Så känns det. Efter skolan arbetade Tom i en radioaffär i ett par 
år och tyckte att det var roligt. Men så stängdes affären, och alla anställda fick 
sluta. 
 – Det var väl inte så farligt, tänkte jag först. Jag kan väl alltid få något annat. Och 
så gick jag till arbetsförmedlingen, och jag ringde på massor av annonser i 
tidningen, men det fanns aldrig något. Det fanns ju hundratals andra som jag. Och 
så började självkänslan gå neråt […]. Så träffade jag en kompis som är 
verktygsmakare, och det tyckte jag verkade toppen: tänk att kunna ställa sig vid 
en maskin och tillverka någonting. Jag började fundera på att utbilda mig till det 
och jag gick till arbetsförmedlingen och pratade med dem om det. Det visade sig 
att det fanns en utbildning till verktygsmakare, som jag fick söka till. Och så kom 
jag in! Och då kom gnistan tillbaka, som tur var.  

(Larsson et al. 1996:95) 
 

7. Flicka som gillar lugna aktiviteter-diskursen 
Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Sara, hon. 
Moment: Lugna aktiviteter. 
 

När Sara kommer hem från skolan brukar hon slå på tv:n […] Sara brukar titta på 
musikvideor på MTV medan hon äter mellanmål. I högen med dagens post ligger 
Kamratposten som Sara prenumererar på. Hon bläddrar igenom den, väljer att läsa 
en artikel om en jämnårig flicka i Kina och tar itu med sina läxor. Sara gillar att 
ha musik i bakgrunden medan hon gör läxorna […] På väg hem från arbetet har 
Saras mamma köpt en kvällstidning som hon brukar läsa under bussresan hem. 
När Sara är klar med sina läxor bläddrar hon igenom kvällstidningen och får reda 
på att FN hållit ett stort möte. Redan innan familjen äter middag ser Saras lillebror 
på barnprogram på tv. Ett par gånger i veckan tittar Sara på ett par tv-serier […]. 
Då och då händer det också att Sara ser filmer eller på bio eller att familjen hyr en 
videofilm […] På kvällen innan Sara somnar brukar hon alltid läsa en stund. Hon 
önskar sig alltid böcker till jul och födelsedagar. Men de flesta böcker hon läser 
lånar hon på biblioteket. 

(Larsson et al. 1996:116) 
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8. Kvinnor som ger osäkra svar-diskursen 

Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Forskare (hon). Sekreterare (hon). 
Moment: Tror, osäker. 

 

Försöker ringa forskaren. Inget svar. Hennes sekreterare tror att hon är på en 
livsmedelskonferens.  

(Larsson et al. 1996:120) 
 

 
9. Kvinnor som försöker vara till lags-diskursen 

Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Jag (kvinna), forskaren (kvinna). 
Moment: Lovar, vara till lags. 
 

Tillbaka på tidningen. Jag får tag i forskaren. Hon lovar att faxa undersökningen 
till tidningen.  

(Larsson et al. 1996:120) 
 

10. Manlig chef är de som godkänner-diskursen 
Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Nattchef (han). 
Moment: Stark position, bestämmer, tar ansvar. 
 

Nattchefen (den journalist som är chef över redaktionen under natten) har läst och 
godkänt artikeln. Han ber mig kontrollera alla elevers namn en gång till för 
säkerhets skull.  

(Larsson et al. 1996:120) 
 

11. Manlig chef är de som bestämmer-diskursen 
Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Nattchef (han). 
Moment: Bestämmer.  
 

Nattchefen bestämmer vilken sida artikeln ska ligga på.  

(Larsson et al. 1996:120). 
 

12. Manlig redigerare som styr arbetsuppgift-diskursen 
Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Redigeraren (han). Pojkar och flickor. 
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Moment: Redigeraren - tar ansvar, självständig.  Pojkar - obrydd om utseende, säker.  
Flickor - utseendefixerad, osäker. 

Redigeraren tar hand om artikeln via datorn. Han stryker flera meningar för att 
artikeln ska få plats på sidan. Han bestämmer också rubriken: Pojkar gillar mat – 
flickor får dåligt samvete.  

(Larsson et al. 1996:121) 
 

13. Modiga, tuffa, hårda och arga pojkar som gillar våld-diskursen 
Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Han, pojkar. 
Moment: Hård, stark, tuffa aktiviteter, modig, arg. 

 
I dagens filmer serveras vi färdiga bilder och det är mycket detaljerade: 
människor blir skjutna i närbild, de dör framför våra ögon och blodet sprutar. Det 
ser mycket verkligt ut. Men ändå inte, om man tänker efter. För när hjälten i 
filmens värld blir brutalt nedslagen och misshandlad reser han sig upp som om 
inget speciellt hade hänt och fortsätter att jaga skurkarna. I verkligheten hade 
misshandeln gett honom svåra skador, kanske till och med dödat honom. Tänk om 
den som tittat på filmen inte klarar av att skilja på fantasi och verklighet! Tänk om 
han (det är oftast pojkar som tittar på våldsfilmer) inte förstår hur skört ett 
människoliv är?  

(Larsson et al. 1996:130) 
 

14. Kvinnan som har två auktoriteter framstår som oseriös-diskursen  
Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Mamma (hon). 
Moment: Osjälvständig, svag position. 

 
Mycket kan man undra över: Hur är det med tandläkaren som också är mamma? Är 
hon verkligen tandläkare? Är hon mamma?  

(Larsson et al. 1996:133) 

 
15. Män som uttalar sig att vara någon ska tas på allvar-diskursen 

Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Man. 
Moment: Självständig, stark position. 

För en tid sedan stod en man i tv-rutan och gjorde reklam för tandkräm av ett visst 
märke. Mannen var klädd i vit rock och många som såg reklamfilmen trodde 
säkert att han var tandläkare. Men i själva verket var mannen schlagersångare, 
den vita rocken hade tandkrämsföretaget satt på honom för att fler människor 
skulle tro på vad han sa och köpa tandkrämen.  

  (Larsson et al. 1996:133) 
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6.2.1 Sammanfattande analys av diskurserna i bok 2 

I boken Samhälle 4-6 från 1996 har jag funnit sammanlagt små 17 diskurser, nio kvinnliga 
och åtta manliga. De lokala sammanhang som knyts till mannen handlar om arbete, höga 
positioner och hjältar. De lokala sammanhang som knyts till kvinnan är hemmet, familjen 
och äktenskapet. 
När jag identifierar större diskurser ur dessa så konstrueras manlighet i termer som han som 
familjelivet kämpar mycket, han jobbar helg och nätter men eftersom han ju är 
professionell på det han gör är det också det han får ta ansvar över i hemmet. Det är 
mannen som är chef som ska godkänna det den kvinnliga reportern tar sig för. Det är 
mannen som tar kommando, jagar skurkar och räddar världen. Tänk om de andra männen 
som ser honom inte förstår att det är fel att slåss?  
Så fort mannen sätter på sig en rock tror vi på den auktoritet han förklär sig i, men 
egentligen är han en artist.  
När jag identifierar den större kvinnliga diskursen, så konstrueras kvinnan som omtänksam 
och omhändertagande. Hon jobbar på det lilla företaget och som städar eftersom hon inte 
har en hjälp i hemmet. Hon lovar att göra allt hon kan för att göra andra nöjda. Det 
framkommer inte om hon har ett speciellt område hon är professionell i, förutom att vara 
mamma då det är kvinnan som i mycket stor majoritet tar hand om barnen, speciellt efter en 
skilsmässa. När kvinnan förekommer i en yrkesroll är det svårt att tro att hon på samma 
gång kan inneha en roll som mamma, hur går det till? I sitt arbete bör hon dock kontrolleras 
av olika aktörer och chefer för att arbetet skall bli bra. Även här blir dikotomin tydlig även 
om delarna förändras men mannen står fortfarande högre upp på den hierarkiska stegen. 
 
I ett textavsnitt dyker en ny diskurs upp. I kapitlet som handlar om arbete beskrivs Tom, 23 
år som är arbetssökande. Han är nervös inför att inte få ett jobb. Han är känslig och osäker 
inför framtiden. De sätt han beskrivs på är annorlunda från hur författaren i övrigt 
konstruerar det manliga könet i de kapitel jag analyserat. Nodalpunkten kan här ses som en 
flytande signifikant i beskrivningen av hur det manliga könet är. Enligt den matris jag 
utformat, så finns de fler egenskaper som Tom innehar som finns i den kvinnliga 
diskursens moment. Detta kan därför ses som en motsatt, konkurrerande diskurs i 
läroboken gentemot den som jag ovan beskrivit.  

6.3 Bok 3: Samhälle idag 6 
Samhälle idag 6 är skriven av Kaj Hildingson och Karin Wergel. Den tillhör SOL3000 och 
är utgiven av Natur och Kultur bokförlag 2007. Boken är 93 sidor lång och innehåller fem 
kapitel. Efter vardera avsnitt finns cirka fyra instuderingsfrågor. Efter varje kapitel finns en 
större mängd separata arbetsuppgifter. De kapitel som är markerade är de jag analyserar.  
 
Kapitel 1: Demokrati i skolan, på nätet, i världen. Kapitlet handlar om begreppet 
demokrati, skoldemokrati och internet. 
Kapitel 2: Kommunen i din vardag. Kapitlet handlar om kommunens uppgifter, vem 
som bestämmer i kommunen. 
Kapitel 3: Trafik på gott och ont. Kapitlet handlar om biltrafiken, människan i trafiken och 
miljöaspekter gällande trafik. 
Kapitel 4: Reklamens grepp. Kapitlet handlar om informationssamhället, hur 
reklamen påverkar oss. 
Kapitel 5: Invandrarlandet Sverige. Kapitlet handlar om Sverige som invandrarland, vem 
som är invandrare samt mångkulturella samhället. 
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1. Män som har fysiskt hårt arbete och auktoritet-diskursen 

Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Kjell, han. 
Moment: Tar ansvar, hårt fysiskt arbete, självständig, stark. 

 
Kjell Persson är slöjdlärare. För ungefär tio år sedan blev han tillsynslärare för 
hela skolan. Det var ingen lätt uppgift. Skolan hade problem med bråk, snusprillor 
i korridorerna, sönderslagna möbler och klotter. Kjell funderade över hur det 
kunde komma sig att det var mycket bättre stämning och ordning när eleverna 
hade slöjd än när de hade andra lektioner […]. Kjell fick 8000 kronor för att 
förbättra trivseln på skolan och han startade tre trivselråd. 
     (Hildingson & Wergel 2007:12) 

 
2. Manliga transportchefen som inte kan göra något-diskursen 

Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Han. 
Moment: Stark position, chef, men kan inget göra. 

Eleverna i rådet tog först reda på vem som var ansvarig för bussresorna. Sedan 
bjöd de in den ansvarige transportchefen i Lund och berättade om de stökiga 
bussresorna. Transportchefen förstod läget, men sa att han inte kunde göra något.  

(Hildingson & Wergel 2007:12) 
 

3. Kvinnor som leder-diskursen och mannen som arbetar med ledare-diskursen 
Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Christina, Oskar. Hon, han. 
Moment: Christina - leder, styr möte. Oskar - skriver. 

 
Elevrådets styrelse är samlad runt bordet. Christina leder mötet. Hon är 
ordförande. Oskar är sekreterare. Han antecknar vad som sägs […]. Christina 
förklarar mötet öppnat […]. Ordförande håller ihop mötet, ser till att alla får prata. 

     (Hildingson & Wergel 2007:14) 
4. Mannen som vet vad som är viktigast-diskursen 

Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Kjell, han. 
Moment: Säker, vet vad som är viktigast. 

 

Viktigast i systemet är klassråden och bra stöd från vuxna. Fungerar det kan man 
nå nästan hur lågt som helst, säger Kjell.  

(Hildingson & Wergel 2007:16) 
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5. Kvinnan som är empatisk och inkännande-diskursen, Ilskna men modiga 
pojken som tar ansvar-diskursen och flickan utan framträdande roll-diskursen 

Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Robert, Jasmine, Kertin. 
Moment: Robert - ilsken, modig, tar ansvar, stark position. Jasmine - svag position. Kerstin 
- empatisk, inkännande. 

 

I en kommun i södra Sverige sitter Kerstin Karlsson med i kommunfullmäktige, 
en kväll ringer telefonen. När Kerstin svarar hörs en pojkes röst i andra änden. 
Det är Robert som är 13 år och går i 6:an. Han har ilsknat till, tagit mod till sig 
och ringt upp.  

-  Nu måste vi få någonstans att vara säger han. Ungdomarna har ingestans att ta 
vägen! Min kompis Jasmine tycker att vi kunde få det gamla huset vid järnvägen. 
Kerstin lovar att tänka på saken. Efter några dagar kan man läsa en insändare i 
lokaltidningen undertecknad av Robert, Jasmine och flera andra tonåringar: Ni 
vuxna klagar över att ungdomar bara vill sitta och spela dataspel och titta på video 
men ni gör inget för att hjälpa oss att få någonstans att vara […]. Kerstin håller 
med ungdomarna. Hon är själv uppväxt i staden och kommer ihåg hur tråkigt det 
var att inte kunna samlas någonstans. Hon talar med sitt parti och de håller med.  

               (Hildingson & Wergel 2007:31-32) 
6. Mannen som är mån om karriär-diskursen 

Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Anders. 
Moment: Mån om karriär. 

 

Att sälja skulle ge kommunen pengar och ett nytt företag skulle ge fler jobb.  
- det är också viktigt säger Anders från det andra partiet. När Anders parti 

märker att många stöder ungdomarna byter partiet sida. Det kan hända att inte 
så många kommer att rösta på dem i valet annars.  

(Hildingson & Wergel 2007:32) 
 

7.  Pojkar och flickor är stolta-diskursen 
Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Jasmine och Robert. 
Moment: Båda är stolta över vad de gjort. 
 

Tillslut står det i alla fall klart. Kommunen har råd att rusta upp huset till en 
fritidsgård, Robert och Jasmine är stolta när de läser tidningen att 
kommunfullmäktige beslutat att huset ska bli en plats där unga kan samlas.  

(Hildingson & Wergel 2007:33) 
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8. Tjejer vill vara åtråvärda-diskursen och killar som vill vara coola-diskursen 

Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Killar och tjejer. 
Moment: Tjejer - utseendefixerade, glada, smala. Killar - självständiga, stora, starka. 

Reklamen visar tjejer och killar på ett sätt som den tror vi vill vara. Tjejerna är 
unga, ljuva och sexiga och alltid smala och fräscha och glada. Killarna framställs 
ofta som coola, tuffa och vältränade.  

(Hildingson & Wergel 2007:55) 

6.3.1 Sammanfattande analys av diskurserna i bok 3 

I den tredje läroboken Samhälle idag 6, fann jag 13 små diskurser, fem kvinnliga diskurser 
och åtta manliga diskurser. I denna bok är dikotomierna inte lika tydliga som i de tidigare 
analyserade läroböckerna. Kvinnor och män går ibland in på varandras diskurser, till 
exempel i kapitlet som handlar om hur klassråd går till. Männen tar dock mer kommando 
över lag, till exempel vad gäller fritidshuset som Robert och Jasmine arbetar med. Robert 
är ilsken och leder projektet men trots att det är beskrivet att även Jasmine gör det, 
framkommer det inte hur hon agerar eller vilka känslor hon förmedlar. Båda beskrivs som 
stolta när det fått fram sin önskan. 
De lokala sammanhang som knyts till kvinnan handlar huvudsakligen om utseende, viljan 
att hjälpa till, empati, medkännande.  
De lokala sammanhang som knyts till mannen handlar huvudsakligen om fysiskt hårda 
arbeten, viljan att ta kommando i stora så väl som små sammanhang och han tar beslut som 
kan gynna honom själv.  
När jag identifierar större diskurser ur dessa så konstrueras kvinnlighet i termer som 
medkännande, utseendefixerad och tillmötesgående. När jag identifierar den större manliga 
diskursen så konstrueras han som den modiga och initiativrika med fysiskt 
handlingskraftiga inslag. 
Slöjdläraren är mannen som gör skillnad och som kan stabilisera läget på skolan. Han 
arbetar för att förbättra ordningen vid sidan av sitt fysiska, hårda arbete. 
Kommunfullmäktige i kommunen är en kvinna, det framkommer att hon är inkännande, 
förstående och lovar att göra sitt bästa. Den manliga partimedlemmen fokuserar dock på 
pengar men när han upptäcker att ett tillfredsställande hos ungdomarna kan generera röster 
så byter han taktik. Mannen har tydliga attribut så som tuff och modig och kvinnan är även 
här den part som beskrivs som känslig och empatisk. I kapitlet om reklam belyses dessa 
desto mer. Killar beskrivs som coola, tuffa och vältränade medan tjejer beskrivs som unga, 
ljuva, sexiga fräscha, smala och glada. Det är först i detta kapitel som kvinnan belyses mer 
och det är när det handlar om tvingande kvinnliga ideal.  

6.4 Bok 4: Koll på samhället 
Koll på Samhället skriven av Johan Eriksson, är utgiven 2014 av Sanoma utbildning 
bokförlag. Boken innehåller fem kapitel fördelade på 72 sidor. I varje avsnitt finns en 
instuderingsfråga. Boken består av fem kapitel, de kapitel som är markerade är de jag 
analyserar. Dessa är:  
Kapitel 1: Ett nytt samhälle. Kapitlet handlar om samhällets historia och hur olika 
samhällen kan och har sett ut. 
Kapitel 2: Vem ska bestämma? Kapitlet handlar om olika maktstrukturer så som 
demokrati, diktatur men även de mänskliga rättigheterna. 
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Kapitel 3: Så styrs Sverige. Kapitlet beskriver kommunens, riksdagens och 
regeringens arbete. 
Kapitel 4: Informationssamhället. Kapitlet handlar om massmedia och källkritik på 
nätet och på andra håll. 
Kapitel 5: Rätt och fel. Kapitlet handlar om lagar, regler och moral samt om unga och brott. 
 

1. Flickor som föredrar lugna aktiviteter-diskursen 
Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Ida. 
Moment: Lugna aktiviteter. 

 

Varje elev bestämmer själv över sin tid på rasten. Det är en privat fråga. Idas gäng 
samlas i uppehållsrummet. De har fortfarande inte hittat någon bra lösning på vem 
som ska bestämma i deras nya samhälle.  

(Eriksson 2014:10) 

 
2. Diktatorn är mannen med makt-diskursen 

Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Diktatorn, han. 
Moment: Hård, stark, stor och sträng. 
 

Diktatorn är ofta rädd för att hans folk ska göra uppror mot orättvisorna och ta 
makten ifrån honom. Därför gör diktatorn allt för att kontrollera folket, så att 
ingen kan eller vågar protestera […]. Om han ordnar en omröstning, så fuskar han 
med resultatet om det behövs […]. Censur betyder att diktatorn och hans 
medhjälpare kontrollerar så att inget kritiskt rapporteras om dem i landets tv, 
radio och tidningar.  

(Eriksson 2014:13) 
 

3. Kvinnor som utsätts för religiös och sexuell förnedring-diskursen 
Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Mira, hon. 
Moment: Sexuell och religiös diskriminering. 

 
Mira får inte jobb i affären bara för att hon vill bära schal. Schalen är väldigt 
viktig för Mira på grund av hennes religion.  

(Eriksson 2014:17) 
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4. Kvinnor som utsätts för könsdiskriminering-diskursen 

Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Linda och Ida, tjejer. 
Moment: Könsdiskriminering. 

 

Lisa och Ida är kära, men de får inte pussas i skolan bara för att de är tjejer.  
(Eriksson 2014:17) 

 
5. Osäkra, mobbade och rädda pojken-diskursen 

Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Erik, han. 
Moment: Osäker och rädd. 

 

Erik vågar inte gå till skolan för att han mobbas. Och ingen av de vuxna på skolan 
hjälper honom.  

(Eriksson 2014:17) 
 

6. Kvinnor som utsätts för könsdiskriminering-diskursen  
Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Eva, hon.  
Moment: Sexuell diskriminering. 

 
Eva får sämre lön än Frank, bara för att hon är tjej.  

(Eriksson 2014:17) 
 

7. Pojken som utsätts för diskriminering på grund av funktionshinder-diskursen 
Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Isak. 
Moment: Diskriminering på grund av funktionsnedsättning. 

 
Rektorn sa att Isak inte fick följa med på skolresan eftersom det skulle bli 
krångligt att ta med Isaks rullstol.  

(Eriksson 2014:17) 
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8. Pojken som gör som han vill-diskursen 

Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Plätten. 
Moment: Åt upp allt själv, på bekostnad av föräldrarna. 

 

- Men jag åt upp de flesta bollarna själv! Säger Plätten nöjt. Plättens föräldrar 
fick bekosta hans lilla privata kalas.  

                                                                                             (Eriksson 2014:30) 
 

9. Omhändertagande flickan-diskursen, lugna flickan-diskursen, 
problemlösningsorienterad kille-diskursen och känsliga pojken- diskursen  

Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Richard, Plätten, Ida, Jocke, Frida, Otto och Dogge. 
Moment: Richard och Plätten: Stark position, säger ifrån, arga. Tar parti. 
Ida: Omhändertagande, empatisk vill lösa problemet. 
Frida: Inte lika empatisk, ser problem. Lugna aktiviteter. 
Otto: Problemlösningsorienterad. 
Jocke: Känslig, mår dåligt.  
Dogge: Rädd, osäker. 
 

- Det är ju inte rättvist! Säger Richard, som helst ville fjällvandra. Det är ju bara 
10 som vill åka till Liseberg. Det är faktiskt en minoritet i klassen. Ska de få 
bestämma över oss andra? Plätten håller med. 

- Det är bättre om vi bara delar på pengarna, så får alla frihet att välja själva. 
Mina föräldrar har ju betalt för kokosbollarna. Då borde i alla fall min del av 
pengarna gå till sånt som jag gillar att göra! Eller? 

- Men vi har ju samlat ihop pengarna gemensamt! Säger Ida. Då ska vi väl ändå 
göra något tillsammans.  

- Jocke kom till klassen först i fyran. Han har inte jobbat lika mycket som vi 
andra. Han borde få betala lite extra i efterhand, faktiskt! Säger Frida.  

Jocke är inte i skolan men Richard tar honom i försvar.  

- Frida, du vet att Jocke har gjort sitt bästa för att hjälpa till…dessutom är han 
den av oss som behöver resan mest. Han har det inte så kul hemma just nu! 

Otto föreslår en ny omröstning […]. Vi hade ju bestämt! Säger Dogge och Frida, 
som båda vill åka till Liseberg. Dogge är rädd för järven och Frida avskyr att 
vandra. De tänker stanna hemma! 

(Eriksson 2014:30-31) 
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10. Mannen som gör som han vill-diskursen, pojken och flickan som leder 
tillsammans-diskursen och mannen som leder och löser problem-diskursen 

Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Ida, Otto, Rolf och Bengt-Ola. 
Moment: Rolf – gör som han vill. 
Ida – problemlösningsorienterad, säger ifrån. 
Otto - uppmärksam, säger ifrån. 
Bengt-Ola - löser problem. 
 
Ida och Otto får syn på slöjdläraren Rolf när han kommer cyklandes till skolan i ett 
vansinnigt tempo - utan hjälm. 

- Kolla! Vid bandsågen är det minsann petnoga med säkerheten, men på cykeln är 
han ju livsfarlig, säger Otto.  

- Lagen måste ändras! Konstaterar Ida. De skriver ett brev till lokaltidningen.  
 
Bengt-Ola är riksdagsman. Han bor i Lövsta och reagerar snabbt på barnens insändare. I en 
motion föreslår han att regeringen ska undersöka hur hjälmlagen egentligen fungerar.  

 
(Eriksson 2014:42) 

 
11. Förstående kvinnan-diskursen, mannen som leder-diskursen och den 

engagerade pojken-diskursen 
Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Statsministern, hon. Trafikministern, han. 
Moment:  Statsminister - förstående, gör själv som man ska. Trafikministern - leder fallet. 
Otto - engagerad känslomässigt.  
 

Statsministern förstår att frågan är viktig. Hon använder själv alltid hjälm när hon 
cyklar till jobbet.  

- Undersök det här närmare, säger statsministern till trafikministern […]. 
Trafikministern ser till att alla får information om den nya lagen genom tv, radio 
och tidningar. Han tar också kontakt med polisen, som får i uppdrag att infomera 
om lagen på skolor och arbetsplatser. Skönt tänker Otto. Nu slipper man oroa sig 
mer för Roffe.  

(Eriksson 2014:42-43) 

 
12. Känsliga och empatiska flickan-diskursen och förstående och förklarande 

mamman-diskursen 
Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Flicka. 
Moment: Empati, känslighet. 
 

Ida tittar på nyheterna med mamma. Det är som vanligt: krig, svält och annat 
elände.  
- Världen är hemsk och orättvis! Klagar Ida.  
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- Tycker du att politikerna har så stor makt? Säger mamma förvånat. Det är ju så 
många andra som påverkar hur världen ser ut! 

                    (Eriksson 2014:46) 

13. Pojken som spelar spel-diskursen 
Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Dogge, mamma. 
Moment: Dogge spelar spel, ser film. Mamma tjatar. 
 

Dogge använder datorn minst fem timmar varje dag. Han spelar spel, laddar ner 
filmer och kollar på roliga klipp. 

- Vad gjorde folk egentligen innan nätet fanns? Undrar Dogge. Satt dom och 
petade näsan hela kvällarna, eller? Men Dogges mamma tjatar på honom. Hon 
vill att han inte ska sitta mer än två timmar framför datorn. 

(Eriksson 2014:55) 
 

 
14. Flickan som är rädd att bli sexuellt utnyttjad-diskursen 

Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Josse, hon. 
Moment: Försiktig, ansvarsfull. 
 

Josse använder nätet för att träffa nya vänner på olika forum och mötesplatser på 
nätet. Hon lägger ut bilder på sina katter och sig själv. 

- Men det finns många konstiga typer på nätet också. Äckliga gubbar, och såna 
som luras att de är någon annan. Dom blockar jag direkt, säger Josse. 

(Eriksson 2014:55) 
 

15. Flickan som lyssnar på pappa och är rädd att bli sexuellt utnyttjad-diskursen 
Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Ida, Pappa. 
Moment: Ida - försiktig, förståelse. Pappa -  autoritet, sätter regler. 

 
Ida har ingen dator. Hon får bara låna pappas när hon gör skolarbeten.  

- Pappa säger att det finns för mycket våld, snusk och lögner på nätet. Ida tycker 
att hennes pappa har lite rätt: regeringen borde se till att stoppa en hel del skräp 
som finns på internet, menar hon. 

(Eriksson 2014:55) 

 
16. Pojken som spelar krigsspel-diskursen och den känsliga och mobbade pojken-

diskursen 
Utifrån följande nodalpunkter och moment har jag skapat följande ekvivalenskedja: 
Nodalpunkt: Plätten. 
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Moment: Spelar spel, krigsspel. Känslig, ledsen. 
 
Plätten använder också datorn varje dag. 

- Jag gejmar mest, säger Plätten kort. Krigsspel och sånt! Men Plätten har en 
hemlighet: han har blivit taskigt behandlad på nätet flera gånger. Kompisar har 
blockat honom, och skickat taskiga meddelanden. En gång gjorde några en ful 
bild av Plätten, som skickades runt på skolan. Bilden finns fortfarande kvar på 
en webbsida, och Plätten har ingen aning om hur han ska få bort den. 

(Eriksson 2014:55) 

6.4.1 Sammanfattande analys av diskurserna i bok 4 
I den fjärde boken, Koll på samhället från 2014 fann jag 25 små diskurser, 12 kvinnliga 
diskurser och 13 manliga diskurser. Dessa diskurser är lokala och knutna till de 
sammanhang de presenteras i. De lokala sammanhangen som knyts till kvinna handlar om 
lugna aktiviteter och omtänksammhet men även sexuell utsatthet.. De lokala sammanhang 
som knyts till män handlar om fysiskt tuffa aktiviteter, tv-spel och makthavande positioner.  

När jag identifierar större diskurser ur dessa så konstrueras kvinnlighet i termer som 
känslig, rädd och omtänksam. På samma vis konstrueras manlighet i termer som tuff, 
initiativtagande och den som innehar makt. 
I denna bok framkommer det tydligt att kvinnor utsätts för sexuell diskriminering på olika 
platser i samhället, på nätet så väl som på arbetet. Kvinnor diskrimineras på grund av de är 
kvinnor. De får avstå arbete på grund av kvinnliga religiösa symboler, de blir 
nedvärdernade på grund av att de är kvinnor eller så blir de sexuellt förtryckta på grund av 
sin sexuella läggning. 

Män förtrycks på grund av orsaker som inte ligger i deras sexualitet utan på grund av 
funktionsnedsättning eller annan typ. Det framkommer dock inte vilken typ av mobbing, de 
utsätts för. Det som beskrivs är endast att han inte får hjälp av vuxna.  
Det är lustigt att alla tre exempel där diskriminering av kvinnor är gestaltade så är samtliga 
diskriminerade på grund av sitt kön. Detta skulle kunna ses som positivt eftersom 
författaren belyser det kvinnliga strukturerna men det kan också ses som negativt eftersom 
det enbart finns sexuella regleringar eller förbud som gäller könet kvinna. De 
diskrimineringar som läggs fram för de manliga könet är de som kan passa båda könen, 
mobbning eller diskriminering av funktiontionsnedsättning. 
Det är tydligt vilka intressen män och kvinnor tycks ha. Killar gillar datorspel och gör helst 
inte som föräldrarna säger medan flickor gillar lugnare aktiviteter och lyder det föräldrarna 
säger. Detta gör dikotomin tydlig i dekonstruktionen. 

När maktstrukturer ska skildras framkommer det tydligt i texten att en diktator är en man 
med makt. Det ges inte vidare förslag eller beskrivning av makt som kan innehas av en 
kvinna. Att en diktator är man är det enda alternativet. 

6.5 Sammanfattande uppställning av läroböckerna 
Tre kapitel i fyra böcker har analyserats, sammanlagt 12 kapitel. I dessa har jag funnit 
sammanlagt 69 små diskurser. Dessa små diskurser tillhör de stora diskurserna, den 
kvinnliga diskursen och den manliga diskursen. 
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Böckerna skiljer sig åt på flera vis uppläggningsmässigt, hur kapitlen är upplagda, 
presenterade och vad böckerna innehåller men även utseendemässigt. Detta beror bland 
annat på att böckerna är skrivna av olika författare, under olika tidsperioder och att 
samhället har förändrats, som ju återspeglas i läroböckerna. 
Nedan har jag sammanfattat de diskurser jag funnit i de fyra läroböckerna. 
 
Bok 1 (1980):  
Kvinnor som arbetar med utseende-diskursen och mannen som arbetar självständigt-
diskursen 
Kvinnan glad, ledsen och arg-diskursen 
Kvinnan snäll och rar-diskursen 
Morfar självständig och stark-diskursen  
Män är karriärsdrivna-diskursen 
Osäker flicka med dåligt självförtroende-diskursen 
Kvinnor kan börja arbeta-diskursen 
Pojke som är sportintresserad och irriterad- diskursen och omtänksamma mamma-
diskursen 
Självständig singelkvinna-diskursen 
Mamma tar hand om barnen- diskursen 
Mamma tar hand om barnet-diskursen 
Pojke retas-diskursen 
 
Bok 2 (1996):  
Pappa mån om karriären-diskursen och mamman som arbetar på specifikt litet företag-
diskursen 
Mamma tar ansvar över barnen-diskursen 
Pappa har expertis-diskursen och mamma tar hand om hushåll-diskursen 
Flicka tar hand om hushåll-diskursen 
Kvinna som inkännande och empatisk-diskursen 
Nervös och känslig kille som gillar industriarbete-diskursen 
Flicka som gillar lugna aktiviteter-diskursen 
Kvinnor som ger osäkra svar-diskursen 
Kvinnor som försöker vara till lags-diskursen 
Manlig chef är de som godkänner-diskursen 
Manlig chef är de som bestämmer-diskursen 
Manlig redigerare som styr arbetsuppgift-diskursen 
Modiga, tuffa, hårda och arga pojkar som gillar våld-diskursen 
Kvinnan som har två auktoriteter framstår som oseriös-diskursen  
Män som uttalar sig att vara någon ska tas på allvar-diskursen 
 
Bok 3 (2007):  
Män som har fysiskt hårt arbete och auktoritet-diskursen 
Manliga transportchefen som inte kan göra något-diskursen 
Kvinnor som leder-diskursen och mannen som arbetar med ledare-diskursen 
Mannen som vet vad som är viktigast-diskursen 
Kvinnan som är empatisk och inkännande-diskursen, Ilskna men modiga pojken som tar 
ansvar-diskursen och flickan utan framträdande roll-diskursen 
Mannen som är mån om karriär-diskursen 
Pojkar och flickor är stolta-diskursen 
Tjejer vill vara åtråvärda-diskursen och killar som vill vara coola-diskursen 
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Bok 4 (2014):  

Flickor som föredrar lugna aktiviteter-diskursen 
Diktatorn är mannen med makt-diskursen 
Kvinnor som utsätts för religiös och sexuell förnedring-diskursen 
Kvinnor som utsätts för könsdiskriminering-diskursen 
Osäkra, mobbade och rädda pojken-diskursen 
Kvinnor som utsätts för könsdiskriminering-diskursen 
Pojken som utsätts för diskriminering på grund av funktionshinder-diskursen 
Pojken som gör som han vill-diskursen 
Omhändertagande flickan-diskursen, lugna flickan-diskursen, problemlösningsorienterad 
kille-diskursen, känsliga pojken- diskursen  
Mannen som gör som han vill-diskursen, pojken och flickan som leder tillsammans-
diskursen och mannen som leder och löser problem-diskursen 
Förstående kvinnan-diskursen, mannen som leder-diskursen och den engagerade pojken-
diskursen 
Känsliga och empatiska flickan-diskursen och förstående och förklarande mamman-
diskursen 
Pojken som spelar spel-diskursen 
Flickan som är rädd att bli sexuellt utnyttjad-diskursen 
Flickan som lyssnar på pappa och är rädd att bli sexuellt utnyttjad-diskursen 
Pojken som spelar krigsspel-diskursen och den känsliga och mobbade pojken-diskursen 
  
För att förtydliga vilka som är kvinnliga respektive manliga har jag nedan delat in dem 
efter nodalpunkterna man och kvinna. 
 
Manliga, små diskurser:  
Mannen som arbetar självständigt-diskursen 
Morfar självständig och stark-diskursen  
Män är karriärsdrivna-diskursen 
Pojke som är sportintresserad och irriterad- diskursen  
Pojke retas-diskursen 
Pappa mån om karriären-diskursen  
Pappa har expertis-diskursen  
Nervös och känslig kille som gillar industriarbete-diskursen 
Manlig chef är de som godkänner-diskursen 
Manlig chef är de som bestämmer-diskursen 
Manlig redigerare som styr arbetsuppgift-diskursen 
Modiga, tuffa, hårda och arga pojkar som gillar våld-diskursen 
Män som uttalar sig att vara någon ska tas på allvar-diskursen 
Män som har fysiskt hårt arbete och auktoritet-diskursen 
Manliga transportchefen som inte kan göra något-diskursen 
Mannen som vet vad som är viktigast-diskursen 
Ilskna men modiga pojken som tar ansvar-diskursen  
Mannen som är mån om karriär-diskursen 
Pojkar är stolta-diskursen 
Killar som vill vara coola-diskursen 
Diktatorn är mannen med makt-diskursen 
Osäkra, mobbade och rädda pojken-diskursen 
Pojken som utsätts för diskriminering på grund av funktionshinder-diskursen 
Pojken som gör som han vill-diskursen 
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Problemlösningsorienterad kille-diskursen 
Känsliga pojken- diskursen  
Mannen som gör som han vill-diskursen 
Mannen som leder och löser problem-diskursen 
Mannen som leder-diskursen 
Den engagerade pojken-diskursen 
Pojken som spelar spel-diskursen 
Pojken som spelar krigsspel-diskursen 
Den känsliga och mobbade pojken-diskursen 
 
Kvinnliga, små diskurser:  
Kvinnor som arbetar med utseende-diskursen 
Kvinnan glad, ledsen och arg-diskursen 
Kvinnan snäll och rar-diskursen 
Osäker flicka med dåligt självförtroende-diskursen 
Kvinnor kan börja arbeta-diskursen 
Omtänksamma mamma-diskursen 
Självständig singelkvinna-diskursen 
Mamma tar hand om barnen- diskursen 
Mamma tar hand om barnet-diskursen 
Mamman som arbetar på specifikt litet företag-diskursen 
Mamma tar ansvar över barnen-diskursen 
Mamma tar hand om hushåll-diskursen 
Flicka tar hand om hushåll-diskursen 
Kvinna som inkännande och empatisk-diskursen 
Flicka som gillar lugna aktiviteter-diskursen 
Kvinnor som ger osäkra svar-diskursen 
Kvinnor som försöker vara till lags-diskursen 
Kvinnan som har två auktoriteter framstår som oseriös-diskursen  
Kvinnan som är empatisk och inkännande-diskursen  
Flickan utan framträdande roll-diskursen 
Flickor är stolta-diskursen 
Tjejer vill vara åtråvärda-diskursen  
Flickor som föredrar lugna aktiviteter-diskursen 
Kvinnor som utsätts för religiös och sexuell förnedring-diskursen 
Kvinnor som utsätts för sexuell förnedring-diskursen 
Kvinnor som utsätts för sexuell förnedring-diskursen  
Omhändertagande flickan-diskursen 
Lugna flickan-diskursen  
Mannen som gör som han vill-diskursen 
Mannen som leder och löser problem-diskursen 
Den den engagerade pojken-diskursen 
Pojken som spelar spel-diskursen 
Pojken som spelar krigsspel-diskursen och den känsliga och mobbade pojken-diskursen 
 
Båda kön, små diskurser 
Pojken och flickan som leder tillsammans-diskursen  
Kvinnor som leder-diskursen och mannen som arbetar med ledare-diskursen 
 
 



 41 

7. Diskussion  

I detta kapitel ger jag två sammanfattande diskussioner. Den ena behandlar resultatet och 
den andra behandlar den metod och det material som använts i studien. I slutet av 
diskussionen belyser jag även andra typer av studier som skulle vara intressanta att studera 
utifrån min studie för att få ett annat eller utvidgat perspektiv på diskurserna eller 
jämställdhet i skolans forum. 

7.1 Resultatdiskussion 
Uppsatsens syfte var att utifrån ett diskursanalytiskt och feministiskt postrukturalistiskt 
perspektiv undersöka hur könen framställs i tre avsnitt i fyra samhällskunskapsläroböcker 
för årskurs 4-6 samt hur skillnaderna ser ut under loppet av fyra decennier. Nedan är 
avsnittet indelat i frågorna för studien. De analyseras utifrån teori och tidigare 
forskningsstudier som presenterats tidigare i uppsatsen. 

De frågor som uppsatsen utgick ifrån var: 
- Hur framställs manligt och kvinnligt?  

- Vilka diskurser om manligt och kvinnligt dominerar på ett övergripande plan? 
- Vilka slags förändringar framträder i ett tidsperspektiv? 

7.1.1 Hur framställs manligt och kvinnligt?  
De resultat jag kommit fram till visar som den tidigare forskningen jag studerat att kvinnor 
och män framställs likt de stereotypiska mönster som finns. Mannen innehar starka och 
tydliga egenskaper vilket innebär en överlägsenhet mot kvinnan som oftast framstår som 
osäker och omhändertagande.  

I den kvinnliga diskursen vinner momenten osäker, omhändertagande och dålig självkänsla 
hegemonisk intervention om nodalpunkten kvinna då dessa är i betydligt stor majoritet än 
den motsatta, konkurrerande diskursen. Kvinnan föredrar lugna aktiviteter som att läsa bok 
eller se på tv. Hon är till skillnad från de manliga diskurserna rädd att bli sexuellt förnedrad 
eller utnyttjad av mannen. Dessa är stora, gränsöverskridande diskurser då böckerna har 
använts i hela landet och böckerna har givits ut under olika perioder i 36 år.                         
I den konkurrerande diskursen är kvinnan säker och självständig men denna kan jag genom 
min diskursnalys tyda endast en gång i en beskrivning som inkluderar mannen. Kvinnan 
presenteras i den konkurrerande diskursen som självsäker och som en individ som njuter av 
att vara självständig. 

De återkommande begreppen för den stora manliga diskursen är självständig, tuff, stark 
och tar plats. Mannen har en tydlig och stark position och intresserar sig för fysiskt tuffa 
aktiviteter och yrken eller spela datorspel med inslag av makt och våld. Utifrån mina funna 
diskurser är det tydligt att mannen är den starkare parten med makt i dikotomin kvinna-
man.                                                                                                                                        
Jag har dock funnit enstaka fall där mannen är den osäkra eller rädda parten. Den starka 
och tuffa mannen får nu sin konkurrerande diskurs. I de fall där nodalpunkten mannens 
känsliga och osäkra moment förekommer skulle de kunna ses som element men eftersom 
de syns och framställs tydligt blir den konkurrerande men ändock i underläge då den tuffe 
och starke mannen är betydligt mer framträdande. Det är därför tillslut den starka och tuffa 
mannen som vinner hegemonisk intervention. 
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Ur en feministsikt posstrukturalistisk perspektiv är språket centralt för vilka vi kan bli som 
manliga eller kvinnliga subjekt. Språket och vad det inbegriper avgör skapandet av oss och 
styr vår syn på världen, vår identitet och vad som är och kommer att bli viktigt och 
betydelsefullt för oss. Eleven som läser texten om hur samhället ser ut känner igen sig och 
kan identifiera sig eftersom att lärobokens text skall spegla hur samhället ser ut idag och 
hur samspelet mellan människor fungerar – till exempel vem som arbetar på klippoteket 
(kvinnorna), vem som oftast är chef (männen). Detta känns igen av eleverna och verkar ur 
ett större perspektiv maktproducerande just på grund av att det är lokalt igenkännbart. På 
detta vis kan diskurser fortlöpa oavsett hur vi ifrågasätter dem eftersom det är de flesta 
människor känner igen. De framstår som fullt naturliga, trots att de kan anses klart orättvisa 
och ojämställda ur olika perspektiv. 

7.1.1.1 Mina resultat i relation till tidigare forskning 
De forskningsrapporter och avhandlingar jag studerat har behandlat olika typer av 
underlag, olika tidsperioder i Sverige och i USA. De har ändock visat på liknande resultat 
som de jag fått fram i min diskursanalys. De har alla kommit fram till att läromedel och 
läroböcker bör förändras så att de kan spegla ett mer likformigt samhälle. Det krävs mycket 
att arbeta med för att nå dit.  
Angerd Eilards avhandling visade att även om jämställdhetsdiskursen och det 
heteronormativa budskapet finns i den nyare läroboken finns underordningen kvar, det är 
fortfarande männen som innehar övervägande del av makten. Eilard beskrev till exempel 
hur kvinnorna trätt in på männens arenor, vilket medfört en sexualisering av kvinnorna 
(2008:422). Detta ser jag tar sig uttryck i min studie på så vis att i den första läroboken 
beskrev författaren att kvinnorna kunde bli ekonomiskt ansvarstagande om de började 
arbeta (Wingård & Hildingson 1980:28). I den nu senast utgivna boken så blev kvinnorna 
diskriminerade när de ville arbeta på grund av sitt kön eller sin sexuella läggning på arbetet 
och i skola (Eriksson 2014:17). 
Anne Marie Berggrens granskning av läroböcker i skolan är skriven ur ett genusperspektiv 
vilket gjorde att i den studien uppfattades män vara överordnade i samhället (Berggren 
1991:2). I det ämne som liknar samhällskunskap mest, social- och familjekunskap, var 
förhållandet mellan hur män och kvinnor relativt jämt utifrån en kvantitativ studie. Dock 
skiljde sig presentationen och beskrivningen av dem åt, precis så som den gör i denna 
studie. Problemet är alltså inte hur många gånger de respektive könen gestaltas utan på 
vilket vis de gör det samt inom vilka sammanhang de gestaltas. 
Uppmärksamheten i undervisningen borde styras åt hur mönstren skiljer sig åt, skrev 
Berggren (ibid:28). 

7.1.2 Vilka diskurser om manligt och kvinnligt dominerar på ett övergripande plan? 
Foucaults utestängningsmekanismer och förbud blir synliga i analysen av läroböckerna. 
Utestängningsmekanismerna är motsatserna till det som är tillåtet (Foucault 1993:7).  
För att tydliggöra dessa kan vi ändra plats på mannen och kvinnan i deras framställning i 
lärobokstexterna; ”Eva får sämre lön än Frank, bara för att hon är tjej.” (Eriksson 2014:17) 
Sedan byter jag plats på nodalpunkterna; ”Frank får sämre lön än Eva, bara för att han 
är kille.”  
Det blir då tydligt vad som är påverkat av diskursen och att man i dikotomin kvinna-man är 
högre överordnad och därför inte blir utsatt för dessa arbetsrelaterade problem som kvinnor  
blir. Sexualiteten är förankrad i maktstrukturerna, över tid har kvinnor haft sämre 
arbetsvillkor än män och det förstärks även i den nya boken. Det förändras inte över tid. 
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Liksom att jag kan se hur förändringarna ter sig när jag byter plats på nodalpunkterna kan 
man också studera vilken roll dikotomin spelar i detta sammanhang: ”Det har blivit allt 
vanligare att kvinnor har yrkesarbete och på så sätt tar ansvar för att familjen får de pengar 
som behövs.” (Wingård & Hildingson 1980:28) 
I detta utdrag blir tudelningen, dikotomin kvinna-man tydlig. Innan kvinnan trädde in på 
arbetsmarknaden tog hon hand om hushållsarbete, då var kvinna-man-dikotomin mer skild 
än den blivit med tiden. Föreställningarna kan leva kvar genom att de finns beskrivna i 
läroböckerna som för eleven kan ses som sanning (Ammert 2011:25). 

7.1.2.1 Den omhändertagande, känsliga och empatiska kvinnans diskurs och den 
starka, motiverade och tuffa mannens diskurs 
Dessa två diskurser kan kopplas till den forskning jag presenterat och kan ses som stora och 
viktiga könsdiskurser och stereotyper som produceras generellt både historiskt men även 
idag. De analyser jag gjort av läroböckerna visar att de fortfarande dominerar.  

Ur ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv studeras hur språket i läroböckerna ger 
könet man och kvinna kategorier att förhålla sig till. Genomgående är att mannen ska vara 
stark, framåt och tuff medan kvinnan är omhändertagande, känslig och empatisk. Från ett 
feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv ses detta som ett konkret sätt att konstituera 
omvärlden på. Oavsett hur diskurserna skulle namnges, så är det tydligt att den manliga 
diskursen är dominerande över den kvinnliga. Den kvinnliga diskursen tvingar kvinnan att 
vara känslig, lyhörd och försiktig. Hon kan inte bli vad hon vill eller ta de steg i livet hon 
vill utan att känna en stor osäkerhet inför om hon kommer att kunna klara av det. Att vara 
kvinna inbegriper därför problem i att vara könet. För män innebär det inte samma 
problem. Jag tolkar det som att vara man är mer neutralt än att vara kvinna eftersom könet 
kvinna inbegriper fler utestängningsmekanismer. Överlag visar de kvinnliga diskurserna en 
stor osäkerhet inför att få finnas till vilket för läsaren kan bli en tvingande diskurs. Genom 
språket i läroboken så ges könen dessa betydelser och identiteter då det som Ammert 
(2011:25) beskriver, varit och är en tongivande källa till kunskap. Då eleven läser hur de 
kvinnliga könen i läroboken framställs, kan hen skapa en förståelse för vad som är viktigt, 
verkligt och betydelsefullt i att vara könet kvinna eller man. Diskurserna skapar ordningar 
som kontrollerar diskurserna och som de som deltar i diskurserna i sin tur kontrollerar, 
liksom Lövgren beskriver (1999:10). 

Utifrån ett dekonstruistiskt perspektiv kan jag se hur dikotomin kvinna-man är framställda 
som motsatser. Kvinnan är till exempel lugn vilken kan ses som motsatsen till hur mannen 
beskrivs, handlingskraftig. Ur detta kan en underförstådd mening tydas om att män och 
kvinnor är dess motsatser. De överlappar inte varandra och det som finns i det manliga kan 
inte finnas i det kvinnliga och vice versa. De kan också tolkas som varandras komplement. 
I de äldre böckerna kunde jag tyda hur viktig kvinnan framstod vara i hemmet och ta hand 
om barnen medan mannen var mån om arbete och karriär, detta för att få familjelivet att 
fungera. Mannen sköter inkomsterna medan kvinnan tar hand om barn och hushåll. 

7.1.3 Vilka slags förändringar finns i ett tidsperspektiv? 
I mina analyser har jag kunnat visa att de små diskurserna om kvinna och man förändrats 
över tid i läroböckerna mellan 1980 och 2014 men att förändringarna handlade mer om 
förändrade lokala omständigheter än förändrade egenskaper hos könen som tycktes stabila. 
Detta kan jämföras med Christine E. Sleeter & Carl A. Grants (2011:193) studie av 14 
samhällskunskapsböcker som visade på förändringar över tid. Kvinnor syns mer frekvent 
än tidigare men männen dominerar fortfarande materialet. Även här framställdes männen 
som dominerande, de är starka och rika medan kvinnorna inte gjorde det, snarare passiva 
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och i periferin av männen. Kvinnor och män gestaltades även i separata miljöer vilket ur en 
feministiskt poststrukturalistisk syn kan ses som en sätt att skildra maktstrukturer än mer 
eftersom det är med hjälp av språket som makten konstrueras (Lenz Taguchi 2013:60).  
 
I de tidigare böckerna var yrken reglerade av könet. Utifrån könet fanns uppenbara 
regleringar för vad som var möjligt för kvinnan. Mycket handlade om att hon skulle vara 
hemma med barn och att hon kanske kunde börja arbeta. Att ta hand om hushållet var 
hennes största åtagande. Mannen däremot hade egna företag, butiker eller innehade expertis 
inom något område. Med tiden och de förändringar som skett med tiden förändras dessa 
regleringar. Det handlar nu inte om kvinnan kan arbeta utan om hon får göra det på grund 
av restriktioner kring kulturella traditioner eller kön. 

Som jag beskrev i teorikapitlet så deltar läroboken i sin historiska samtid, den speglar 
samhället vi lever i. Läroboken är ett kännetecken för dagens offentliga samtal, det vi kan 
och inte kan tala om i de stora diskurserna.  
I de förändringar som syns mellan de fyra böckerna kan jag tyda att omgivningen 
framställs som mer farlig för flickan och det blir på så vis mer rättfärdigat att flickan är 
rädd och att våldet är ett problem. Det betyder dock inte att flickan fortfarande konstrueras 
i termer av rädd, känslig och osäker. Diskurserna blir olika beroende på hur de byggs upp 
och hur orsaker skapas men blir oförändrade ifråga om de egenskaper som fästs på 
flickan/kvinnan.  
Inramningen av kön, vad det innebär att vara kvinna och vilka problem det kan innebära 
presenteras. Även typiska pojkiga intressen så som dataspel som anses problematiska då de 
innehåller mycket våld och upptar mycket tid. Det kan därför ur denna synvinkel ses som 
positivt att författarna som själva är en del av diskursen, försöker lyfta fram eller 
strukturera diskursen något för att de ska ges tydligare attribut. Skillnaden mellan de 
mindre diskurserna för kvinna och man skiljer sig ändock mycket åt. Kvinnan blir utsatt 
och männen utsätter andra och sig själv för problem de inte själva förstår.                        
Det socialt konstruerade könet har skapat ojämlika könsstrukturer vad gäller 
arbetsfördelning och könsroller i samhället. Det är dessa positioner, överodnade och 
underodnade som skapats av den sociala konstruktionen. Maktförhållandet är därför inte 
biologiskt utan konstruerat av oss själva (ibid:39). 

Osäker pojke framträder tydligare i de senare böckerna vilken kan ses som en förskjutning 
mellan dikotomin kvinna-man. Författaren styr en förändring mellan dem. Pojken tar över 
några av de egenskaper som kvinnan tillskrevs i de tidigare böckerna, så som känslig, 
ledsen och osäker. En förändring om än liten. De visar att pojken kan vara ledsen också 
men att han inte pratar med någon för att framstå som cool och att han inte bryr sig.  
 
Som beskrivet i teorikapitlet är normalisering ett begrepp som används för att förstå 
begreppet makt. Det normbärande är mäktigare än det som är icke normbärande (Foucault 
1993:7). På detta vis blir deltagaren, läsaren, subjekt enligt Foucaults 
subjektifikationsprocess. Barnet som läser formas av de föreställningar, normer och 
praktiker som eleven i andra fall väljer att ta avstånd mot. Detta är i sin tur, enligt Lenz 
Taguchi (2013:119) inneslutet i själva maktproducerandet. Motståndet är inneslutet i det vi 
gör motstånd mot. I och med detta bekräftar vi makten när vi gör motstånd mot den. I dessa 
läroböcker normaliseras kvinnor som känsliga, goda och utseendefixerade och män som 
djärva, uppfinningsrika, självständiga i enlighet med de dikotoma uppställningar som 
formar kvinnligt och manligt som ömsesidigt uteslutande motsatser. Utifrån Foucaults 
diskursteori ligger makten hos institutionen, det vill säga bokförlaget, skolan, läraren eller 
författaren i detta fall. Att en av de senast utgivna böckerna konstruerar den känsliga, 
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osäkra mannen som konkurrerande, motdiskurs till den starka och tuffa mannen ger en vink 
om att normen kan förändras i takt med historiska förändringar i omgivningen och att den 
som har makten över läroboken kan göra detta. 
Utifrån ett feministisk poststrukturalistiskt perspektiv sker friheten från makten på lokal 
nivå, det vill säga av författare eller lärare till exempel, vilket i detta fall ger författaren stor 
möjlighet och ansvar att skapa en förändring. 
Läroböckerna har stort inflytande därför att de uppfattas som att de presenterar sanningen 
och blir därmed viktiga som normgivare (Ammert 2011:25). Egenskaperna som presenteras 
kan anses vara åtråvärda för en elev som snart ska bli vuxen. Dessa blir subjektspositioner 
att inta (Lenz Taguchi 2013:16). Vad sanningsbegreppet inbegriper varierar därför. 
Möjligen kan lärobokstexter tyckas oskyldiga, kan det verkligen vara så att de spär på de 
gamla mansideal och verkar förtryckande för kvinnan? Dock bör fokus ligga på de större 
språkhandlingarna som finns i läroböckerna. Dessa deltar i en större diskurs och är en del 
av de politiska och sociala praktikerna. Idag finns flertalet lagar, regler, styrdokument 
etcetera som har för avsikt att belysa och främja ett jämställt samhälle där män och kvinnor 
skall ha lika villkor. Trots detta och trots den tydliga information styrdokument så som 
läroplanen informerar om, har denna studie och tidigare forskningsrapporter, avhandlingar 
och artiklar visat att läroböcker inte förändrat framställningen av män och kvinnors plats i 
ett samhälle.  

Funktionsnedsättning och homosexualititet finns i de senare utgivna böckerna. Dessa 
aspekter blir nu viktiga att inkludera och belysa. Eleverna bör och ska enligt läroplanen 
utveckla en medvetenhet om hur normer i samhället ser ut och vilka som ingår i dem 
(Skolverket 2015:207). I de tidigare böckerna är funktionsnedsättning och homosexualitet 
uteslutna vilket kan förstås som att här fanns ett förbud i Foucaults mening, något det inte 
talas om. Att dessa aspekter nu finns med kan ses som ett stort framsteg mot ett 
inkluderande samhälle som styrdokumenten och läroplanen beskriver att eleverna ska 
anpassa sig till (ibid:2). På detta vis kan en förändring i diskursen tydas, diskursen ändrar 
skepnad. De små diskurserna i den stora diskursen är i förändring när samtalet i diskursen 
förändras eftersom ju samtalet är diskursen. 

Nodalpunkterna i diskurserna blir hegemonins kärna. Hegemonin framstår som ideologiskt 
objektiv och fullständigt fixerad vilket tidsspannet bevisar. Laclau och Mouffe hävdade 
dock att en fixering inte går att undvika, hegemonin är föränderlig och ändras utifrån tid, 
plats och samhälle (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 203). Vi kan därför alltid 
problematisera det vi tar för givet.  

7.2 Metoddiskussion 
Läroböckerna har författats och givits ut under olika decennier. Detta har medfört att de 
skiljer sig åt på olika vis. En första antydan var att den boken som gavs ut 1980, Samhälle 1 
(Wingård & Hildingson 1980) blivit granskad och godkänd av Skolöverstyrelsen och 
statens institut för läromedelsinformation. Det har inte de andra böckerna. När boken 
Samhälle 4-6 (Larsson et al. 1996) gavs ut på marknaden hade det gått fem år sedan 
nedläggningen av förhandsgranskningen. Texterna i läroböckerna har också påverkats av 
andra omkringliggande faktorer så som dåvarande läroplaner. I denna uppsats har jag dock 
inte studerat eller hänvisat till läroplanerna utom till den som används nu. Genom den kan 
jag tyda att arbetet med att främja jämställdhet är mycket viktigt då det poängteras på flera 
ställen i läroplanen, bland annat i syftesbeskrivning och kursplan för samhällskunskap 
(Skolverket 2015:2, 207). 
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I studien har jag använt mig av en kvalitativ diskursanalys som metod. Jag har utgått från 
diskursanalys och ett feministiskt poststrukturalistiskt perpektiv i min teori. I och med att 
jag utgått från diskursanalys har jag kunnat bygga upp en egen modell där jag utgått från 
Laclau och Mouffes diskursbegrepp. Genom detta har jag kunnat studera hur språket 
byggts upp kring könen man och kvinna i läroböckerna anpassade för årskurs 4-6 och 
format diskurser. 

7.2.1 Fördelar och nackdelar med diskursanalys 

Som betonats i kapitlet 4.8, Tillförlitlighetsfrågor, så har mina egna tolkningar och 
dekonstruktion påverkat resultatet för studien eftersom det är mina förkunskaper och 
tolkningar som spelat roll för hur diskurserna konstruerats. Detta har blivit desto tydligare 
då jag ensam arbetat med tolkningarna av diskurserna. På grund av detta så har jag lagt stor 
vikt vid att försöka vara så transparent och ärlig i mina framställningar och resultat som 
möjligt. Det är även som så att jag själv deltar i den kvinnliga diskursen, vilket gör att min 
analys påverkas av min medvetenhet om det kvinnliga perspektivet och medför att jag kan 
ha uppmärksammat textavsnitt annorlunda än om en man utifrån sin diskurs hade studerat 
samma delar. 
Mitt val av material och typ av analys bottnar i, som jag nämnde i inledningen, min egen 
uppmärksamhet mot de normerande diskurser som jag tyckt mig se i läroböcker. Utifrån 
detta har mitt eget perspektiv fungerat för att synliggöra problematiken. Den diskurs jag 
själv lever i kan därför tolkas som en styrka för att belysa problemet.                                             
Det är svårt, för att inte säga omöjlig, att genomföra en analys helt objektivt. Det innebär 
inte att det är problematiskt, snarare att materialet kan granskas från olika perspektiv och 
att som läsare förstå att det därmed hade kunnat utmynna i annorlunda resultat om en annan 
person studerat samma material. 
Eftersom jag bara studerat tre kapitel i varje lärobok finns det stor sannolikhet att de andra 
kapitlen i läroböckerna skulle kunna visa en annan bild och andra diskurser än de jag funnit 
då de behandlar andra ämnen, men det är ändå viktigt att belysa hur det kan se ut för att jag 
som lärare ska kunna vara mer förberedd för hur läroböckerna kan se ut och vara upplagda.  
Studien avgränsar sig till det som står i läroböckerna och det är naturligtvis intressant att 
diskutera vad lärarna tar upp utöver det som står i läroböckerna, men det är inget som min 
studie har omfattat.  

Sammanfattningsvis har de resultat jag kommit fram till visat att det är ojämlika bilder som 
visas av män och kvinnor i läroböcker. Studien baseras på fyra böcker under 36 år. Därför 
kan jag utifrån materialet inte dra några långtgående slutsatser, men det finns ett intressant 
samspel mellan teori och material. 

Det skulle vara intressant att göra en semiotisk bildanalys av materialet. Då skulle 
forskaren kunna se om denna och min analys av texten får liknande resultat eller om de 
skiljer sig åt. Det skulle kunna ge en annan eller liknande, beroende på resultatet, bild av 
hur olika diskurser presenteras i samhällskunskapsläroböcker.  
Det skulle också vara intressant att studera vilka som är författarna, män eller kvinnor för 
att sedan studera om det kan finnas en skillnad i hur könen gestaltas. 
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8. Konklusion 

Min idé med denna studie var att fördjupa mig i hur samhällskunskapsläroböcker 
presenterar män och kvinnor. Jag har utifrån tidigare erfarenheter ansett att 
samhällskunskapsläroböcker förstärkt diskurser om den hårt fysiskt arbetande mannen och 
kvinnan som tar hand om hemmet. För mig har mångfalden varit viktig att undersöka 
eftersom den är viktig för mig att lyfta fram i min undervisning.  
Nedan har jag lyft några personliga tankar kring resultatet av studien. 
 
I den senaste läroboken som analyserades, Koll på samhället (Eriksson 2014) kunde jag se 
tydliga normerande diskurser. Författarens vision skulle kunna vara att på en nyanserat sätt 
ifrågasätta de diskurser som finns och som vi idag ifrågasätter, genom att visa och 
tydliggöra dem. Det är i denna lärobok som könsdiskriminering och diskriminering på 
grund av funktionsnedsättning enda gången presenteras i de fyra böckerna. Författaren 
problematiserar dock inte vad detta grundar sig i eller hur dessa föreställningar kan 
motarbetas. När diskriminering presenteras i samma bok är det endast kvinnor som 
diskrimineras på grund av sitt kön. Eftersom detta läggs fram så pass tidigt i skolans år så 
anser jag att det borde presenteras djupare för att det inte ska bli en rimlig 
diskrimineringsgrund för eleverna. Ett stöd för eleverna och för läraren hade kunnat vara 
fler och djupare frågor kring detta än den som finns för avsnittet, ”Tror du att de mänskliga 
rättigheterna verkligen skyddar alla människor?” (Eriksson 2014:17) Jag resonerar som så 
eftersom presentationerna är tydliga och syftar till fler identitetsskapande drag så som 
kvinnliga religiösa symboler eller typiskt pojkaktiga intressen så som våldsspel eller 
dator/tv-spel över lag. Om det är på detta vis, är frågan om det når fram till eleverna genom 
att endast gestaltas i text. Jag menar att i så fall borde problematiseringarna vara tydligare 
beskrivna samt bakgrunden till att de finns i samhället och är djupt rotade. Ju mer djupt 
rotade diskurserna är, desto svårare blir de att förändra eftersom makten ligger hos den 
individuella personen. Ju större diskursen är, desto fler personer ingår i den. Rimligen tar 
det därför längre tid om en förändring ska ske. Därför ser jag det som problematiskt att de 
kvinnliga diskurser som ur ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv konstrueras som 
undergivna presenteras så tidigt i en lärobok.  
Eleven har kanske blivit medveten om diskursen sedan tidigare men i och med att 
läroboken befinner sig i ett socialt accepterat forum så som skolan är blir dess syfte desto 
sannare eftersom den kunskap som skolan ska behandla enligt läroplanen ska vara 
värdegrundstrogen. 
Liksom Ohlander (2010:77) diskuterar i sin avhandling så anser jag att diskussionen kring 
jämställdhet bör utvecklas än mer eftersom materialet visar brister avseende kvinno- och 
jämställdhetsaspekter. I Ohlanders var de frånvarande men jag anser att de i det material 
jag studerat är bristfälliga och kan utvecklas likt jag beskrivit ovan. 
Utifrån Laclau och Mouffe kan den som styr diskursen förändra och påverka den (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000, 203). De som leder diskurserna, författare och bokförlag skulle 
kunna utvidga nodalpunkternas möjligheter än mer, till exempel genom att ge fler 
konkurrerande diskurser eller att byta plats på nodalpunkterna så att ett vidare perspektiv på 
könen finns tillgängliga för läsaren.  
 
Samspelet människor emellan kommer nog alltid att handla om maktpositioneringar, under 
– och överordningar, oavsett hur långt vi kommer i jämställdhetsfrågan. 
Maktpositioneringarna sedan, kommer säkerligen alltid att finnas i både stora och små 
diskurser, gränsöverskridande som lokalt. Detta tror jag eftersom att människan definierar 
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sina förhållanden till andra, mellan bland annat samhällsklasser och mellan kön. 
Jämförelsen kan vara ett sätt för människan att förstå den värld vi lever i och på så vis kan 
vi också tillägna oss kunskap. Det är när vi  kan se skillnaderna som vi kan begreppsliggöra 
omvärlden och tillägna oss ny erfarenhet och kunskap. Därför anser jag att det inte är 
troligt att vi kommer att sluta identifiera de olikheter och skillnader som finns omkring och 
mellan oss. Dock kan vad vi diskuterar och synliggör förändras och skiljas åt genom tidens 
gång.  

Alla barn i Sverige går i skolan. Alla får därmed kontakt med och kunskap från 
läroböckerna. Annan kunskap som inhämtas från media, internet, böcker kan skolan inte 
styra över. Det är dock utifrån skolans medel och material som staten med hjälp av 
skickliga lärare ska forma våra framtida medborgare. 
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