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Abstract 

 

Gender equality is a central topic in the curriculum of the upper secondary school and it should permeate 

all of the school’s activities. The purpose of this study is to determine whether three textbooks written for 

the course Swedish 1 in upper secondary school lives up to the requirements of gender equality as stipulated 

in the curriculum. The textbooks are analyzed both by means of comparing how often women and men are 

mentioned in the texts, as well as by evaluating the adjectives and participles by which women and men are 

described. Gender theory and sociolinguistics form the basis for this study. Gender theory addresses gender 

roles and gender identity in relation to the power of society and norms. Sociolinguistics describes the 

language from different perspectives, such as gender. The analysis shows that men are more frequently 

mentioned in the texts than women are. Moreover, positively charged adjectives and participles are more 

commonly associated with the male gender. The analysis also shows that men are usually linked to the 

public sector by association to their proffesional titles, while women are connected with the family. This 

study concludes that the reviewed textbooks cannot be said to meet the gender equality requirements in the 

curriculum for the upper secondary school. Men are in focus and the books confirm prejudice that exists in 

the society against women and men. However, these books do not need to be dismissed. Teachers can use 

these to show and discuss the realationship between women and men in today’s society with their students. 

This way norms can become more developed and contribute to a more permissive climate in the future. 
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1 Inledning 

Skolan spelar en viktig roll i utvecklingen av demokrati, jämställdhet och respekt för 

mänskliga rättigheter. I gymnasieskolans värdegrund finns ett tydligt krav på jämställdhet 

mellan könen. Jämställdhetstänket ska finnas i alla skolans ämnen, däribland svenska. 

Enligt gymnasieskolans värdegrund (Skolverket 2011:5–12) är jämställdhet mellan män 

och kvinnor något som all utbildning ska gestalta och förmedla. Läraren är dessutom 

skyldig att se till att undervisningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv både till 

innehåll och upplägg. Därmed bör också de läromedel som används i undervisningen ha 

ett jämställdhetsperspektiv. Carlson och Von Brömssen (2011:17) menar att de texter som 

används i skolan kan ses som en spegling av de normer som finns i samhället och kan 

därigenom konstruera och reproducera normer för sociala relationer och verksamheter. 

 

Mellan åren 1938–1974 granskade staten i förväg alla läroböcker som användes i 

undervisningen oavsett ämne. De granskades bland annat med avseende på 

överrensstämmelse med kursplaner, objektivitet och språk (Skolverket 2015:1). Från 

1974 granskades endast läroböcker i de samhällsorienterade ämnena. År 1983 försvann 

statens möjlighet att godkänna eller underkänna läroböcker helt, men de kunde 

fortfarande ge ett omdöme om dem. Sedan 1991 granskas läroböcker endast i efterhand. 

Nu är det istället upp till den enskilda skolan eller läraren att granska och kvalitetssäkra 

läroböckerna (Skolverket 2015:1). Enligt Carlson och von Brömssen (2011:18–19) kan 

skolors ekonomiska förutsättningar också spela in i denna ekvation.   

 

Läroböcker har en stark ställning i utbildningssammanhang. Carlson och von Brömssen 

(2011:30–31) menar att lärare ofta planerar sin undervisning utifrån en lärobok. De 

framhåller också att detta framför allt gäller No-ämnen och språk. På så sätt får 

läroböckerna en viktig roll i utformandet av undervisning. I förlängningen kan man säga 

att läraren överlämnar mycket av sitt handlingsutrymme till läroboksproducenterna. Detta 

kan medföra att läroböcker används i undervisningen utan att läraren reflekterat över vilka 

normer och värderingar dessa förmedlar till eleverna. Ohlander (2010a:73) menar att de 

normer kring kvinnligt och manligt som förmedlas i klassrummet kan hämma eleverna i 

sin identitetsutveckling. Hon menar att allt för snäva normer kan ge eleverna begränsade 

bilder av sig själva och omvärlden. Normer och värderingar kan förmedlas på många olika 

sätt och i detta arbete kommer fokus att ligga på hur de förmedlas genom språket i 

läromedel. 

 

Jämställdhet mellan könen väger tungt i gymnasieskolans värdegrund. Den forskning som 

bedrivits kring jämställdhet i läromedel är dock till största del utförd utifrån äldre 

styrdokument än de som började gälla år 2011. De flesta studier fokuserar också andra 

ämnen än svenska (se kap 5 Tidigare forskning). Det finns med andra ord ett tomrum i 

granskningen av läromedel som denna undersökning ämnar börja fylla. Genom denna 

undersökning kan förhoppningsvis fler lärare få upp ögonen för och börja fundera kring 

detta ämne. Om läraren får syn på de normer som förmedlas i klassrummet kan hen ta 

ställning till dessa och förhoppningsvis bredda synen på män och kvinnor för att kunna 

ge eleverna en friare identitetsutveckling.     

 

 



6 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utreda om tre läroböcker i svenska är anpassade mot de 

jämställdhetskrav som finns i gymnasieskolans läroplan (GY11) på punkterna hur 

kvinnor och män omnämns och beskrivs i läroböckerna. 

 

För att besvara syftet har dessa frågeställningar ställts upp: 

 

- Hur ser fördelningen mellan omnämnda kvinnor och män ut i läroböckerna? 

- Vilka adjektiv och particip används för att beskriva män och kvinnor i 

läroböckerna? 

- Hur stämmer resultaten överens med jämställdhetskraven i gymnasieskolans 

läroplan? 
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3 Läroplanen 

Som grund till denna undersökning ligger Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Skolverket 2011), vilken 

hädanefter kommer att benämnas som GY11. GY11 började gälla läsåret 2011/2012. I 

och med denna läroplan ändrades bland annat betygssystemet och en tydligare distinktion 

mellan ämnesplaner för högskoleförberedande och yrkesförberedande program infördes. 

I GY11 finns också ett tydligare framskrivet jämställdhetskrav än det funnits i föregående 

läroplan från 1994.  

 

GY11 består av fyra delar. I den första delen finns gymnasieskolans värdegrund och 

uppgifter och i den andra finns övergripande mål och riktlinjer. Den tredje delen 

behandlar examensmål för alla nationella program och den fjärde och sista delen 

innehåller kursmål och beskrivningar av de gymnasiegemensamma ämnena. Kraven på 

jämställdhet finns framför allt i de övergripande delarna för hela skolverksamheten, men 

i enstaka fall också som specifika kursmål (till exempel i samhällskunskap). 

 

Redan på första sidan i GY11, där det beskrivs vilka värden som den svenska 

gymnasieskolan ska vila på, kommer jämställdhetsperspektivet fram: 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 

utbildningen ska gestalta och förmedla.          (Skolverket 2011:5) 

 

Skolverkets (2016) definition av jämställdhet är ”att alla barn och elever ska behandlas 

likvärdigt och utifrån den de är, oberoende av kön och annan bakgrund”. Dessa värden 

ska alla som arbetar i skolan vara medvetna om och aktivt förmedla till eleverna. Detta 

gäller inte minst lärarna som dessutom ska ”se till att undervisningen till innehåll och 

upplägg präglas av ett jämställdhetsperspektiv” (Skolverket 2011:10).  

 

På Skolverkets hemsida finns ett antal hjälpmedel och tillägg för hur 

jämställdhetsperspektivet i GY11 ska tolkas. De menar att jämställdhet dels handlar om 

perspektiv på undervisningen och ämnesdidaktiken och dels om sociala relationer. De 

menar också att det inom båda dessa områden krävs ett systematiskt arbete för att 

säkerställa och utveckla jämställdhetsperspektivet (Skolverket 2016:1). Skolverket 

understryker också lärarens ansvar gällande undervisningens innehåll och upplägg. De 

tillägger också att: 

 

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

uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.                              

(Skolverket 2016:1) 

 

 

Att eleverna inte ska utsättas för fördomar kring vad som är kvinnligt och manligt är en 

av huvudpoängerna i Ohlanders (2010a) rapport som behandlar kvinnor, män och 

jämställdhet i läromedel i historia. Hon menar att om undervisning bedrivs med hjälp av 

läromedel som (ofta omedvetet) förmedlar stereotypa bilder av män och kvinnor kan detta 

påverka eleverna negativt. Undervisningen bidrar då inte till att ge flickor positiva 
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självbilder eller kvinnliga förebilder och pojkarna möter ett snävt mansideal som kan vara 

begränsande och ge dem en negativ bild av omvärlden (Ohlander 2010a:73). Att de 

läromedel som används i undervisningen inte reproducerar stereotypa bilder av kvinnor 

och män kan alltså ha stor betydelse för elevernas identitetsutveckling och är en 

förutsättning för att uppfylla de jämställdhetskrav som finns i GY11. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Som grund till denna studie ligger genusteorin och sociolingvistiken. Genusteorin 

behandlar könsroller och könsidentiteter i förhållande till makt, samhälle och normer. 

Sociolingvistiken beskriver språk utifrån en individ- eller en samhällsnivå. Detta kan ske 

utifrån olika aspekter som till exempel kön, ålder och geografiskt område (Nordberg 

2013:13–18). Ur dessa teorier har begrepp som ansetts vara relevanta för studien valts ut 

och förklarats.  

4.1 Begreppen kön och genus 

Innan 1970-talet hade kvinnor och män främst beskrivits ur ett biologiskt perspektiv 

(Edlund, Erson och Milles 2007:29; Hornscheidt och Landqvist 2014:29). Man trodde att 

man föddes med ett kön och att män och kvinnor med detta fick olika egenskaper och 

livsuppgifter. Runt 1970-talet visade dock forskningen att kön är mer komplext än så. 

Människor påverkas inte bara av biologiska företeelser utan också av kulturella och 

sociala sådana. Av den anledningen introducerades begreppet genus, vilket gav 

vetenskapen en möjlighet att skilja ”det biologiskt givna” (kön) från det sociala och 

kulturellt skapade” (genus). Dessa definitioner används än idag inom genusforskningen 

(Edlund, Erson och Milles 2007:28–29; Connell och Pearse 2015:24–25). 

 

I Sverige och i många andra länder finns det i juridisk mening idag endast två 

könskategorier, nämligen man och kvinna. Dessa kategorier har för många stor betydelse 

för hur vi förhåller oss till andra människor, även i sammanhang där vi tycker att kvinnor 

och män (ska) behandlas helt lika (Berg och Wickman 2010:8). I denna uppsats där män 

och kvinnor står i fokus får vi dock inte glömma bort att det finns fler könstillhörigheter 

än så. En alternativ könsidentitet till kvinna eller man är queer. Lönnlöv (2014:77) 

beskriver att queer länge var ett negativt laddat ord som användes nedsättande om 

homosexuella. Ordet plockades sedan upp av HBTQ-rörelsen och laddades med mer 

positiva budskap. Det kom därför att användas allmänt om HBTQ-personer. Lönnlöv 

(2014:77) menar dock att ordet nu utvecklats ytterligare: 

 

Idag har också begreppet queer blivit en möjlig identitet. Därför finns Q med i HBTQ, som tidigare 

bara löd HBT. En person som definierar sig som queer behöver inte nödvändigtvis vara 

homosexuell, bisexuell eller ha någon form av transidentitet, men känner ändå att hen inte passar in 

i heteronormen. Ordet queer kan därför användas om allting som är bortom normen utan att vara 

specifikt H, B eller T.                                     (Lönnlöv 2014:77) 

 

En person som identifierar sig som queer överskrider alltså den klassiska uppdelningen 

mellan man och kvinna och går bortom normen. Det finns självklart fler alternativa 

könskategorier än endast queer. I denna uppsats kommer dock könskategorierna kvinna 

och man att fokuseras och det är dessa kategorier som avses då kön och genus diskuteras 

hädanefter.     

4.2 Könsidentitet och normsystem 

Då debatten kring kön och genus tog fart uppkom också begreppet könsidentitet. Genus 

är något som alla i samhället är med och skapar. Detta sker mer eller mindre medvetet 

och till följd av detta började kvinnor och mäns olika roller att ifrågasättas. Hirdman 
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(2001:12) menar att begreppet genus behövdes för att visa den ständigt pågående 

förändringen av Han och Hon i samhället. Thomsson och Elvin-Nowak (2003:21–24) 

hävdar att människor redan från födseln fostras in i en kvinnlig eller en manlig 

könsidentitet. Detta sker genom t.ex. tilltal, leksaker och kläder. Det könsskapande vi föds 

in i är ett normsystem som säger att män ska vara maskulina och kvinnor ska vara 

feminina. 

 

Thomsson och Elvin-Nowak (2003:30) beskriver detta normsystem som ”ett system 

av myter, regler och antaganden, vilka med tiden kommit att tas för givna och sanna”. 

Normsystemet är dock inte statiskt utan förändras ständigt då det anpassas efter hur 

samhället ser ut och fungerar. Vissa normer försvinner medan andra tillkommer. Trots 

den ständiga förändringen tycker många att det finns givna skillnader mellan det manliga 

och det kvinnliga. 

 

Det har ända sedan antiken funnits uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. 

Dessa föreställningar byggde då framför allt på biologiska skillnader mellan könen. Den 

antika filosof vars tankar haft störst betydelse i denna fråga är Aristoteles. Han såg framför 

allt könen som skapta till att fylla olika funktioner i fortplantningsprocessen. Aristoteles 

hävdade också att mannens och kvinnans inneboende natur var olika. Kvinnan beskrevs 

som irrationell och svårkontrollerbar medan mannen stod för den ordnade principen och 

förnuft (Edlund, Erson och Milles 2007:34–35). Edlund, Erson och Milles (2007:34–37) 

menar att dessa föreställningar till viss del lever kvar än i vår tid. De menar att man 

påfallande ofta kan se hur män och kvinnor tillskrivits olika själsliga, intellektuella och 

moraliska egenskaper där de positiva egenskaperna ofta tillskrivs mannen, som styrka, 

aktivitet och förnuft, medan kvinnan ofta beskrivs som irrationell, känslostyrd, passiv och 

svag.  

 

Connell och Pearse (2015:59) ansluter sig till diskussionen kring kön och genus i 

förhållande till normer och föreställningar och menar att de biologiska skillnaderna 

mellan könen många gånger kopplas till en rad föreställningar om andra skillnader: 

 

I många diskussioner om genus förs åsikten fram att  de biologiska skillnaderna direkt 

avspeglas i en rad andra skillnader: fysisk styrka och snabbhet (män är starkare och snabbare), 

mekaniska färdigheter (män är tekniskt skickliga, kvinnor är bra på petgöra), sexualdrift (män har 

starkare drifter), fritidsintressen (män gillar sport, kvinnor skvaller), personlighet (män är 

aggressiva, kvinnor är omvårdande), intellekt (män är rationella, kvinnor har intuition) och så vidare.

                      (Connell och Pearse 2015:59) 

 

De menar att det är en vitt bredd uppfattning att dessa föreställningar om skillnader mellan 

män och kvinnor är omfattande och att de är ”naturliga”. I diskussioner kring kvinnligt 

och manligt förs människorna in i två kategorier: män och kvinnor. Dessa kategorier ses 

i mångas ögon som självklara. Thomsson och Elvin-Nowak (2003:32) menar att 

utgångspunkten för denna uppdelning är föreställningen om att kvinnor inte är som män 

och att män inte är som kvinnor. Kvinnor antas dock ha många likheter med varandra och 

män med andra män, de uppfattas alltså som motsatser till varandra.  

 

Hirdman (2001:26) hävdar att kvinnor och män vanligtvis ses eller har setts utifrån tre 

förhållanden. Det första förhållandet kallar Hirdman (2001:27–28) för ”A – icke A”, alltså 
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”man – icke man”. Här är mannen helt i förgrunden och kvinnan osynliggörs. Mannen 

står i detta förhållande för form medan kvinnan är formlös och näst intill inte finns till. 

Det andra förhållandet benämns av Hirdman (2001:28–35) som ”A – a”. I detta 

förhållande ses kvinnan (a) som en ofullgången man (A), likt Aristoteles resonemang. 

Kvinnan ses alltså som en sämre version av mannen. Det sista förhållandet kallar Hirdman 

(2001:35) för ”A – B”. Detta förhållande överensstämmer med den uppdelning som 

Thomson och Elvin-Nowak beskriver, då mannen och kvinnans ses som motsatser till 

varandra. Här ses kvinnan och mannen i det närmsta som olika arter med olika egenskaper 

och funktioner.     

 

Hirdman (2001:26) framhäver dock att dessa förhållanden är mycket förenklade och att 

verkligheten är mer komplex än så. Thomson och Elvin-Nowak (2003:32) menar också 

att den uppdelning där kvinnor och män ses som varandras motsatser är problematisk då 

det ligger mycket mer bakom en människas personlighet och levnadssätt än endast dennes 

kön. I en diskussion kring normsystem är det viktigt att komma ihåg att hur normer, roller 

och förväntningar förknippas med genus på många sätt är godtyckligt. Ohlsson 

(2013:164) menar att en handling i en viss kultur kan anses vara kvinnligt konnoterad och 

i en annan manligt. 

 

Det går dock inte att bortse från att våra liv till stor del formas efter det normsystem vi 

föds in i. Här tillskrivs mannen många positiva egenskaper och blir därmed överordnad 

kvinnan. Från det att vi är små barn fostras vi in i föreställningar om vad som är kvinnligt 

och manligt och hur man bör vara för att inte avvika från normen. Thomsson och Elvin-

Nowak (2003:33) tycker att vi bör ställa oss frågan om ”vad det är för samhälle vi vill ha, 

eftersom vi envisas med att tro på enkla fördomar om vad kvinnor och män är och kan 

vara”. 

4.3 Språkets roll 

Ohlsson (2013:159) beskriver att förhållandet mellan språk och genus kan ses utifrån 

olika infallsvinklar. En infallsvinkel kan vara att studera hur olika språkliga handlingar 

och aktiviteter eller olika språkdrag förknippas med genus. Hon beskriver vidare att andra 

infallsvinklar kan vara att studera attityder till olika grupper eller sambandet mellan 

språkbruk och genusnormer. Det är den senare infallsvinkeln som fokuseras här. 

 

I bevarandet av könsidentiteter och normsystem spelar språket en viktig roll. Edlund, 

Erson och Milles (2007:12–13) hävdar att språket finns närvarande i allt vi gör och att vi 

skapar föreställningar av verkligheten genom det. En av de föreställningar som skapas 

genom språket är ”sanningarna” om kön som vi fostras in i sedan födseln. Ohlsson 

(2013:164–165) beskriver att då ett barn lär sig sitt modersmål lär det sig samtidigt att 

använda språket så som det förväntas av en flicka eller en pojke. Barnet tillägnar sig 

därmed både sitt språk och sin könsidentitet genom interaktion med andra människor. 

Genus är alltså något vi gör, något vi skapar och återskapar då vi interagerar med andra 

människor (Ohlsson 2013:193). 

 

Varje gång vi interagerar med en annan människa ”gör” vi kön. Edlund, Erson och Milles 

(2007:13) menar att vi med hjälp av språket skapar eller förstärker föreställningar om oss 

själva och andra vilka sammanfaller med de förväntningar som samhället har på en man 
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eller en kvinna. På så sätt är vi med och ”gör kön”. Likaså menar Hornscheidt och 

Landqvist (2014:35–47) att vi gör kön genom språket. Kön kan i deras mening göras då 

vi skapar en bild av oss själva som vi vill förmedla till omvärlden (till exempel som 

kvinnlig eller manlig). Språket har således både inverkan på normsystem och på 

människors identitetsskapande.  

 

Genom det språk som används kan alltså de ”sanningar” som finns i samhället om kön 

både förstärkas och bevaras. Edlund, Erson och Milles (2007:43) menar dock att språket 

också spelar en stor roll då det gäller utmanandet av sanningarna. De ord och begrepp 

som vi väljer att använda när vi talar kan bidra till att töja ut och omförhandla de normer 

om kön som finns i samhället. 

 

Språket är en del av vårt samhälle och vår kultur och har under en lång tid utvecklats i 

samspel med de värderingar och föreställningar som finns i dessa strukturer. Hornscheidt 

och Landqvist (2014:41) tar upp att många av dessa värderingar bygger på eller har byggt 

på sexistiska eller diskriminerande uppfattningar. Detta kan ta sig uttryck i språket på 

flera olika sätt: 

 

För det första kan en språkhandling förstås fungera på ett direkt diskriminerande sätt i en situation, 

t.ex. som kränkande, utpekande, nedvärderande eller negativ på andra sätt i förhållande till den som 

blir tilltalad. För det andra kan språkhandlingar vara indirekt diskriminerande, så att ett yttrande 

bidrar till att positionera en person eller en grupp på ett mindre fördelaktigt sätt, men kanske utan 

att vara avsiktligt, hatiskt eller liknande. Språkhandlingar kan vara diskriminerande eftersom de 

automatiskt reproducerar de grundläggande föreställningar som råder i det samhälle vi lever i.      

(Hornscheidt och Landqvist 2014:40)  

 

De menar att det språk vi använder kan vara diskriminerande både på ett direkt och ett 

indirekt sätt. Det indirekta sättet är ofta omedvetet från språkbrukarens håll och är tätt 

kopplat till de normsystem som finns i samhället. 

 

Edlund, Erson och Milles (2007:184–191) ansluter sig till diskussionen kring den 

indirekta diskrimineringen som finns i språket. De hävdar att man kan se en återspegling 

av den hierarkiska ordningen, där mannen är överordnad kvinnan, i språket på ett mycket 

subtilt sätt. Ett exempel på detta subtila överordnande är att maskulina ordformer som 

yrkestiteln brandman eller pronomenet han kan referera till både män och kvinnor. 

Feminina ordformer refererar däremot endast till kvinnor. Detta framhävs tydligt om 

yrkestitlarna frisör och frisörska jämförs. Där kan det första referera både till män och 

kvinnor medan det senare uteslutande refererar till kvinnor. Edlund, Erson och Milles 

(2007:185) hävdar att det oftast är kvinnorna som blir osynliggjorda eller nedvärderade 

när det kommer till språket medan männen får en mer framträdande roll. 

 

Det mansdominerande och sexistiska språket har länge debatterats och många försök till 

språkreformer och motstrategier har föreslagits men ingen har ännu riktigt slagit igenom. 

Språket framhäver och synliggör fortfarande männen medan kvinnorna blir 

osynliggjorda. Edlund, Erson och Milles (2007:203–204) framhäver dock att 

språkförändringar sker i långsam takt. De menar dock att vi kanske kan påskynda en 

förändring av både det sexistiska språket och de normer som finns i samhället genom att 

tänka på hur vi talar och skriver.  
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5 Tidigare forskning 

De studier som tidigare gjorts av läromedel behandlar till största del andra ämnen än 

svenska och har främst utgått från läroplanen som föregår GY11. Dessa studier kan dock 

ändå sägas vara relevanta i sammanhanget eftersom de ger en fingervisning om hur 

forskningsområdet ser ut och har sett ut. För att få en mer heltäckande bild av ämnet har 

också en rapport skriven på uppdrag av Skolverket och två rapporter skrivna på uppdrag 

av DEJA (Delegationen för jämställdhet i skolan) tagits med i översikten. 

5.1 Jämställdhet i läromedel 

Lind Palicki (2005) har studerat hur kön konstrueras i en lärobok i samhällskunskap riktad 

mot gymnasiet och Komvux. Författaren menar att denna bok är intressant att undersöka 

eftersom lärobokens redaktör och författare ”med feministiska ansatser velat bryta mot 

gängse normer och strukturer” (Lind Palicki 2005:161). I undersökningen granskas 

läroboken utifrån tre aspekter. Den första är i vilken utsträckning män och kvinnor 

omnämns, den andra utifrån vilka bilder som knyts till kvinnor och män i texten och den 

tredje är om det finns normer knutna till något av könen genom presuppositioner. 

Presuppositioner kan enkelt sägas vara ett påstående som gör ett annat påstående sant 

(t.ex. meningen ”Sveriges president heter Carl” presupponerar att Sverige har en 

president utan att direkt säga detta).  

 

Studiens resultat visar att kvinnor omnämns i större utsträckning än män, men att 

läroboken förmedlar en relativt neutral bild av kön i stort (Lind Palicki 2005:185). Den 

strävan som lärobokens redaktör och författare haft om att bryta vissa normer och 

strukturer verkar dock inte helt ha uppfyllts. Lind Palicki (2005:187) menar att det trots 

denna strävan finns olika normer knutna till män och kvinnor. Den tydligaste handlar om 

familjeförhållanden, där kvinnan placeras i hemmet och genom presuppositioner ofta görs 

till en del av en familj medan mannen placeras på den offentliga arenan och inte ses som 

en del i en familj utan är mer självständig. Lind Palicki anser att dessa normer och bilder 

av mannen och kvinnan är stereotypiserande. Trots detta tycker hon att studiens resultat 

visar att vi kommit en bit på vägen mot mer jämställda läromedel och därigenom en mer 

jämställd skola.  

 

Eilard (2008) har liksom Lind Palicki (2005) studerat genus i läromedel. I studien 

granskar hon hur kvinnor, män, etnicitet och familjeförhållanden framställs i läseböcker 

riktade mot grundskolan. Granskningen inbegriper ett stort antal läseböcker från början 

av 1960-talet till början av 2000-talet. I tidsspannet av granskade läseböcker kan en tydlig 

skillnad i framställningen av män och kvinnor identifieras där könsmönstren blivit allt 

mer uppluckrade (Eilard 2008:358). I de senare läseböckerna framställs männen som 

mjukare och mer empatiska än tidigare och kvinnorna är mer aktiva och starkare än förut 

(Eilard 2008:410). Studiens resultat visar alltså att framställningen av män och kvinnor 

blivit mer jämlik med tiden. Trots detta har mannen fortfarande en mer framträdande roll 

i läseboken. Huvudpersonen i texterna är ofta en man och till hans sida kopplas en kvinna 

i form av till exempel en flickvän (Eilard 2008:419). Även i de nyare läseböckerna finns 

det alltså en tydlig hierarki som gör mannen, starkare, mer framträdande och aktiv än 

kvinnan.   
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År 2005 fick Skolverket i uppgift av regeringen att genomföra en granskning av ett antal 

läroböcker. Detta gav upphov till en rapport där 24 läroböcker riktade mot fyra olika 

ämnen i grundskolans senare år och gymnasiet granskats (Skolverket 2006). De fyra 

ämnen som granskats är biologi, historia, religionskunskap och samhällskunskap 

(Skolverket 2006:18). Dessa har sedan analyserats utifrån hur etnisk tillhörighet, 

funktionsnedsättningar, kön, religion och sexuell läggning framställs både i text och bild. 

Granskningen har genomförts av forskare som har specialkompetens inom en av de fem 

aspekter som analyserats. Granskningen av aspekten kön är gjord av Berge och Widding 

(Skolverket 2006:15).  

 

Berge och Widding utgår från tre övergripande frågor i sin analys av läroböckerna. Den 

första frågeställningen är ”I vilken grad blir kvinnor, män och transpersoner i lika hög 

grad representerade?”. Den andra lyder ”Hur representeras kvinnor, män och 

transpersoner?”, och den tredje ”Får dessa grupper inta samma positioner i samhälleliga 

verksamheter och symboliska representationer?” (Skolverket 2006:28). I den 

ämnesövergripande analysen fastslår Berge och Widding att huvudtendensen är att män 

är överrepresenterade (Skolverket 2006:31). De menar dock att majoriteten av de olika 

teman som presenteras i böckerna genomsyras av en likhetsdiskurs. Kvinnor får inta 

samma positioner som män i samhälleliga och symboliska verksamheter, men männen 

har fler representanter och får göra fler saker. Detta menar Berge och Widding kan göra 

det svårare för kvinnor att känna delaktighet i kunskapsområdena. Berge och Widding 

avslutar sin granskning med att beskriva hur en föredömlig lärobok med avseende på kön 

är: 

…en lärobok som genomgående gestaltar och förmedlar jämställdhet mellan kvinnor, män och 

transpersoner. Den förebildliga läroboken innehåller vidare genomgående inslag som aktivt och 

medvetet främjar kvinnors, mäns och transpersoners lika rättigheter och möjligheter, motverkar 

traditionella könsmönster samt uppmuntrar eleverna att pröva och utveckla sina förmågor och 

intressen oberoende av könstillhörighet.                                                      (Skolverket 2006:32–33)  

 

I rapporterna som Ohlander skrivit på uppdrag av DEJA (2010a, 2010b) granskas 

läromedel i historia samt i samhällskunskap med avseende på kvinnor, män och 

jämställdhet. Båda studierna omfattar fyra läromedel (riktade mot olika stadier genom 

hela grundskolan och gymnasiet) och en lärarhandledning vilka granskas utifrån det 

utrymme som män och kvinnor får i texterna och i bilderna, hur de framställs och om 

både manliga och kvinnliga perspektiv kan urskiljas i läromedlen.  

 

Resultatet i rapporten kring läromedlen i samhällskunskap (Ohlander 2010b:67) visar att 

samtliga läromedel visar brister gällande kvinnor och mäns utrymme i texten där männen 

är överrepresenterade. Denna överrepresentation är tydligast i de läromedel som riktar sig 

mot skolans senare år. Det framhålls dock att problematiseringar kring jämställdhet finns, 

men att de är väldigt få. Utifrån dessa resultat frågar sig Ohlander (2010b:77) om det finns 

en sjunkande ”jämställdhetstrend” från skolans första klasser till de sista.  

 

Det manliga perspektivet dominerar också i resultatet av studien kring läromedlen i 

historia. Ohlander (2010a:67–72) hävdar att männen framhävs så till den grad att 

kvinnliga insatser i historien förbigås. Utrymmet för kvinnors historia är minimalt i alla 

granskade läromedel och har oftast karaktären av inskott i den övriga texten. Som 

avslutning på rapporten kring läromedlen i historia diskuterar Ohlander (2010a:73) vilka 
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effekter den kraftigt manliga överrepresentationen kan ha på eleverna. Hon menar att de 

läromedel som granskats knappast kan bidra till att ge flickor positiva självbilder eller 

kvinnliga förbilder i historien och att pojkar ”möter ett snävt mansideal, som riskerar att 

låsa dem i en begränsande och till sin innebörd negativ bild av sig själva och omvärlden” 

(Ohlander 2010a:73).   

5.2 Jämställdhet i sakprosa och skönlitteratur 

Milles (2002) undersöker i sin studie två broschyrer från Socialstyrelsen ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Broschyrerna handlar om att skiljas när man har barn och dessa 

undersöktes med avseende på om män och kvinnor får lika stort utrymme i texten, om de 

tillskrivs roller efter traditionella könsmönster och om det förekommer negativa 

värderingar om kvinnor eller män (Milles 2002:193). Studiens resultat visade att 

broschyrerna i stort sett är könsneutrala, det vill säga att det i stor utsträckning undviks 

att använda könsspecifika ord över huvud taget i texten och det finns heller inga negativa 

värderingar om någotdera kön. Milles (2002:196) menar dock att det finns tendenser som 

tyder på att kvinnor och män tillskrivs traditionella könsroller. Hon menar att de få 

könsspecifika personbeteckningar som finns omtalar kvinnor som makor och mödrar, 

vilket ger kvinnor en omvårdande funktion, medan män osynliggörs i detta avseende.   

 

I Henes (1984) studie ligger barn- och ungdomsböcker i fokus. Studien innefattar 20 

böcker riktade till barn och ungdomar mellan 9 och 13 år vilka var populära under tiden 

för studien (Hene 1984:18). I böckerna undersöker Hene vilka adjektiv, particip och 

adverb som används för att beskriva män och kvinnor och sedan jämför hon 

beskrivningarna med traditionella könsrollsmönster för att se hur de står sig i förhållande 

till dessa. Studiens resultat visar att det i samtliga böcker värderas högre att vara man än 

att vara kvinna (Hene 1984:248). De beskrivningar som böckerna ger menar Hene 

(1984:247–248) både bekräftar och motsäger sig de traditionella könsmönstren. De kan 

dock ändå sägas visa en tydlig bild av att kvinnor är på ett sätt och män på ett annat. 

Kvinnor beskrivs som snälla, ordentliga och förståndiga medan män är hederliga, djärva 

och starka.  
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6 Material och metod  

6.1 Material 

Materialet som studerats i denna undersökning är tre läroböcker i svenska. Inför urvalet 

av undersökningsmaterial ställdes två kriterier upp. Det första kriteriet var att 

läroböckerna ska vara utgivna efter juni år 2011 (och därmed efter att GY11 gavs ut). 

Genom detta kriterium kan man anta att läroboksförfattarna haft den nya läroplanen i 

åtanke och därmed blir analysmaterialet mer aktuellt. Då alla texter, såväl skönlitteratur 

som läroböcker, är skrivna utifrån sin tids normer och värderingar är läromedel som är 

anpassade efter GY11 relevanta att undersöka. Dessa läroböcker bör spegla de normer 

och värderingar som är aktuella idag. Det andra kriteriet var att läroböckerna ska vara 

riktade mot kursen svenska 1 på gymnasienivå. Detta kriterium ställdes upp för att 

avgränsa sökningen något och inte få för stort material.  

 

För att hitta läroböcker som mötte dessa kriterier användes databasen LIBRIS. LIBRIS är 

namnet på de svenska bibliotekens gemensamma katalog vilken innehåller över 10 

miljoner titlar att söka bland. Med hjälp av LIBRIS söktes alla titlar taggade som 

läromedel i svenska utgivna från år 2011 till 2016 igenom. Denna sökning gav en lista 

bestående av tolv titlar, vilka alla uppfyllde de ovanstående kriterierna.  

 

Utifrån denna lista ställdes tre nya kriterier upp. Det första är att läroböckerna ska vara 

utgivna av olika förlag. Detta kriterium ställdes upp för att öka relevansen av 

undersökningen. Ammert (2011:29–33) menar att krav från förlag är en faktor som kan 

påverka utformningen och innehållet i läroböcker. Det är därför relevant att ta med olika 

förlag i undersökningen för att på så sätt kunna få en bredare bild av hur ämnet ser ut. De 

två resterande kriterier som ställdes upp är att läroböckerna ska rikta sig mot 

högskoleförberedande program samt täcka in hela kursen svenska 1. Dessa ställdes upp 

för att öka jämförbarheten i undersökningsmaterialet och på så vis också göra 

undersökningen mer relevant. Då alla texter är skrivna utifrån sin tids normer och 

värderingar har det också varit en strävan att undersöka så nya läroböcker som möjligt. 

Detta bör ge en mer aktuell bild av undersökningsproblemet och fokusera de normer och 

värden som finns i samhället och i skolan just nu. Tre av de tolv titlarna uppfyllde alla 

ovanstående fem kriterier. Dessa titlar presenteras och beskrivs närmare i avsnittet nedan. 

6.1.1 Bokpresentation 

Människans texter Svenska 1 

Människans texter Svenska 1 (Jeppsson, Mejlgaard och Sjöstedt 2016) är en heltäckande 

lärobok för kursen svenska 1 på gymnasiet. Boken är indelad i 20 kapitel där de första 19 

är uppbyggda kring ett moment i kursen (till exempel ”Referat” och ”Språksociologi”). 

Det sista kapitlet kallas för ”Tema myter” och innehåller bland annat textutdrag ur 

skapelseberättelser från olika delar av världen. Genom hela boken blandas skönlitterära 

texter, artiklar, analyser och lyrik med förklarande texter och övningar. Till läroboken 

finns också ett digitalt material bestående av en inläst e-bok och interaktiva övningar. 
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Svenska 1 helt enkelt 

Läroboken Svenska 1 helt enkelt (Winqvist och Nilsson 2014) är liksom föregående 

lärobok heltäckande för kursen svenska 1 på gymnasiet. Boken är uppdelad i sex kapitel 

som alla tar upp olika delar av kursen (till exempel ”Argumentation” och ”Skriftlig 

framställning”). I varje kapitel finns förklarande texter och exempeltexter, så som 

noveller, debattartiklar och krönikor. Till dessa texter finns övningsuppgifter av olika 

slag. Boken avslutas med ett avsnitt som kallas för ”Verktygslådan” där viktiga delar från 

tidigare kapitel finns sammanfattade.  

 

Språket och berättelsen 1 

Språket och berättelsen 1 (Gustafsson och Wivast 2015) är en lärobok som täcker hela 

kursen svenska 1 på gymnasiet. Boken är indelad i två delar. Den första delen är indelad 

i fyra kapitel vilka utgår från klassiska teman i litteraturen. Dessa kapitel fokuserar 

skönlitteratur och innehåller utdrag från skönlitterära verk från olika tider och delar av 

världen. Varje utdrag följs av övningar som bland annat ämnar träna elevernas 

läsförståelse, ordkunskap och språkriktighet. Bokens andra del fokuserar kursens 

språkliga innehåll. Denna del innefattar fem kapitel vilka tar upp olika delar av kursen 

(till exempel ”Tala och förmedla” och ”Variation och stil”). I dessa kapitel blandas 

förklarande texter med exempeltexter och övningar. Boken avslutas med en ordlista över 

litterära termer och stilfigurer. Läroboken finns också i en digital version där det också 

finns extraövningar och uppgifter till bokens avsnitt.  

6.1.2 Avgränsning 

För att få ett mer hanterbart material och en undersökning som var möjlig att genomföra 

inom den givna tidsramen analyserades inte de tre läroböckerna i sin helhet. Istället 

gjordes ett slumpmässigt urval som kan ge en fingervisning om hur läroböckerna lever 

upp till jämställdhetskraven i GY11.  

 

I läroböckerna analyserades 100 sidor ur varje bok: de 30 första, de 40 mittersta och de 

30 sista. Detta ger dessutom en mer jämförbar undersökning då det blir ett mer likvärdigt 

material som analyseras från de olika böckerna. De exakta sidorna som analyserats ur 

varje bok redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Analyserade sidor i respektive lärobok 

Lärobok De 30 första sidorna De 40 mittersta sidorna De 30 sista sidorna 

Människans 

texter Svenska 1 

10–39 214–253 450–479 

Svenska 1 helt 

enkelt 

14–43 98–137 221–250 

Språket och 

berättelsen 1 

7–36 132–171 282–311 

 

Det digitala material som finns till läroböckerna analyseras inte, utan här är det enbart 

boken och texten som står i fokus. I läroböckerna görs det inte någon skillnad mellan 

olika texter. Såväl förklarande texter som textutdrag och uppgifter analyserades. Det 

gjordes alltså inte någon åtskillnad mellan olika texter utan allt behandlades som en enda 

textmassa.  
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Som nämnts tidigare finns det fler könskategorier än män och kvinnor. Det är dock dessa 

som fokuseras i denna analys. Detta görs dels av tids- och platsmässiga skäl men också 

för att dessa kategorier är de mest framträdande i samhället och därmed kan tänkas ge ett 

mer representativt analysmaterial. 

6.2 Metod 

Ammert beskriver att läroböcker kan analyseras utifrån tre olika perspektiv. Det första 

perspektivet kallar Ammert (2011:29) för det processuella perspektivet. Detta perspektiv 

menar han lämpar sig bäst som ett övergripande perspektiv då det studerar läromedlet 

som en process från en färdig produkt, via förmedling till mottagande. I det andra 

perspektivet, det strukturella perspektivet, analyseras det som påverkat lärobokens 

tillkomst och utformning i en given tid. Detta kan till exempel handla om styrdokument, 

politiska klimat eller vetenskapliga rön (Ammert 2011:29–33). Det tredje perspektivet 

kallar Ammert (2011:33–34) för det funktionella perspektivet. Detta perspektiv fokuserar 

på vad läroboken förmedlar, dess budskap och hur det används i undervisningen. 

 

Denna studie utgår från det funktionella perspektivet eftersom fokus här ligger på att 

granska innehållet i de omfattade läroböckerna. Genom att granska vad de förmedlar 

kring män och kvinnor kommer detta att ge en fingervisning om huruvida de är anpassade 

mot de jämställdhetskrav som finns i GY11. Analysen av materialet kretsade kring två 

grupper av ord, nämligen könsmarkerade strukturer och personbeskrivande adjektiv och 

particip. I dessa två ordgrupper fanns ett antal kategorier. Kategorierna skrivs med fet stil 

för att lättare kunna urskilja dem i texten. Nedan beskrivs dessa grupper och kategorier 

närmare.     

6.2.1 Omnämnda kvinnor och män i texten 

För att se hur fördelningen mellan omnämnda män och kvinnor ser ut i läroböckerna 

analyserades de könsmarkerade strukturer som dessa innehåller. Metoden har inspirerats 

av den metod som Lind Palicki (2005:171–173) använder då hon analyserar en lärobok i 

samhällskunskap. De könsmarkerade strukturerna finns på en lexikal nivå och dessa har 

räknats för att få en bild av hur fördelningen ser ut. Lind Palicki (2005:173) delar in de 

könsmarkerade strukturerna i sex kategorier, vilka är pronomen i tredje person (t.ex. 

han och hon), adjektiven kvinnlig och manlig med synonymer, substantiven man och 

kvinna med synonymer, sammansättningar med kvinno-/man- (med synonymer) som 

förled, personnamn, yrkesbeteckningar och släktbeteckningar. De ord som 

kategoriseras efter dessa kategorier delas också upp efter om de syftar på en man eller en 

kvinna. Denna metod har använts i undersökningen och bör ge en god bild över hur män 

och kvinnor omnämns med avseende på könsmarkerade strukturer och om de omnämns i 

lika hög utsträckning eller inte. 

 

De flesta ord i dessa kategorier är tämligen oproblematiska att dela in efter om de syftar 

på en kvinna eller en man. De kategorier som kan innehålla svårplacerade belägg är 

personnamn, yrkesbeteckningar och släktbeteckningar. Då det gäller personnamn har 

dessa delats upp efter vilket kön de oftast syftar till (t.ex. namnet Lars syftar oftast på en 

man och Stina på en kvinna). Då detta inte gått att utläsa har referenser sökts i texten som 

kan knyta namnet till ett av könen. Detta har t.ex. gjorts då hon knutits till ett namn. 
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Yrkesbeteckningarna delades upp efter om de syftade på män eller kvinnor om detta 

klart framgått av sammanhanget. Släktbeteckningarna är oftast oproblematiska att dela 

in då t.ex. pappa och farbror knyts till en man och farmor och moster knyts till en kvinna. 

Då det gäller beteckningar som kan syfta till båda könen (t.ex. kusin) tillämpades samma 

principer som för de ovanstående kategorierna. 

 

Ett ord som inte omfattades av analysen är det generiska man. Enligt Milles (2008:55) 

används det generiska man ”för att syfta på en eller flera människor med okänd eller 

irrelevant identitet”. Ordet kan alltså syfta till både kvinnor och män, som t.ex. i meningen 

Man lär så länge man lever. Enligt Milles (2008:56) finns det dock ingen risk att 

generiska man misstas för substantivet man. Detta beror på att substantivet man i 

obestämd form kräver obestämd artikel. Detta kan vi se tydligt om vi jämför meningarna 

Man ska alltid komma i tid och En man ska alltid se till att komma i tid. Eftersom 

generiska man ofta används utan att syfta på just en man skulle det bli en stor felmarginal 

i resultaten om dessa togs med i analysen. Därför har de uteslutits. 

 

Analysen av dessa ord är kvantitativ, vilket innebär att de könsmarkerade strukturerna 

räknats för att se hur vanligt förekommande de är. För att få ett mått på om läroboken är 

jämställd eller inte jämfördes resultatet med Milles (2008:64) 40/60-princip, vilken säger 

att om förhållandet mellan omnämnda kvinnor och män är 40 % mot 60 % anses texten 

vara jämställd på detta plan. Det är sällan möjligt med någon millimeterrättvisa då det 

gäller jämställdhet i texter. Milles 40/60-pricip anses vara ett sätt att visa på jämställdhet, 

även om texten inte uppvisar detta till hundra procent.  

6.2.2 Beskrivningar av män och kvinnor i texten 

För att besvara frågan hur män och kvinnor beskrivs i läroböckerna analyserades 

personbeskrivande adjektiv och particip som knyts till de olika könen i texten. Metoden 

av undersökningen av dessa ord har inspirerats av Hene (1984) som studerar hur män och 

kvinnor beskrivs in barn- och ungdomsböcker. För att göra detta undersöker hon adjektiv, 

adverb och particip som beskriver människor. Hene (1984:22) framhåller dock att det 

främst är adjektiven som är intressanta vid undersökningar av vilka egenskaper som 

tilldelas olika personer. Adjektiv definieras också traditionellt som ”egenskapsord”. Hon 

tillägger också att de beskriver personers tillstånd och bär den betydande rollen då 

omdömen ges av personer. Particip tar i många fall både formen och funktionen av ett 

adjektiv då de är ord som bildats av verb men som böjs och används som ett adjektiv (till 

exempel ordet utvisad som kommer av partikelverbet visa ut).  

 

Då adjektiven och participen är de ord som har störst betydelse då personer beskrivs har 

dessa granskats i denna studie. De adjektiv och particip som studien omfattar är de som i 

attributiv eller predikativ form direkt beskriver en människa. Meningar av typen Hon 

tänker alltid på sig själv (där en kvinna indirekt beskrivs som egoistisk) har således inte 

tagits i beaktande då det inte är en direkt beskrivning. Adjektiven och participen delades 

sedan in efter om de syftade på en kvinna eller en man.  

 

För att kunna studera i vilka olika avseenden män och kvinnor beskrivs har de 

personbeskrivande adjektiven och participen också delats in efter betydelse. Hene 

(1984:33–37) kallar detta för semantisk kategorisering. Hon ställer upp olika 

betydelsefält inom vilka hon grupperar ord som är betydelsemässigt relaterade till 
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varandra genom att de beskriver personer i ett visst avseende. De betydelsefält som Hene 

(1984:39–43) ställer upp i sin undersökning används också här. En ändring har dock 

gjorts, vilken är att endast tio av Henes elva kategorier tagits med. Den kategori som inte 

finns med kallar Hene (1984:230) för tilltal. Kategorin utgörs av ord som förekommer i 

tilltal (t.ex. käre vän och snälla du) samt i vissa typer av omtal. Dessa ord beskriver inte 

någon människa i sig utan har mer en kommunikativ funktion. De är därför inte aktuella 

i undersökningen. Det har också plockats bort en del av ett fält, nämligen mimik, 

fysiologiska förändringar och röstmodulation. Där har röstmodulation tagits bort 

eftersom det innefattar ord som inte direkt beskriver en människa utan snarare en 

människas röst (t.ex. gäll, mörk och djup). Nedan presenteras betydelsefälten och 

exempel på ord som dessa skulle kunna innefatta presenteras.  

 

I betydelsefältet ålder finns ord som kort och gott beskriver människors ålder, som t.ex. 

gammal, ung och vuxen (Hene 1984:69). Fältet nationalitet, ras och kön innefattar ord 

som svensk, kvinnlig, och manlig (Hene 1984:75). Betydelsefältet klädsel och utseende 

utgörs av ord som beskriver hur människor ser ut och klär sig, som t.ex. vacker, skallig 

och tatuerad (Hene 1984:77–78). I fältet fysiska och fysiologiska tillstånd finns ord som 

avser allmäntillstånd (som gravid och halt) och fysiologiska tillstånd och behov (som 

trött och utsliten) (Hene 1984:106). Betydelsefältet psykiska egenskaper och tillstånd 

omfattar ord som avser inre, ”själsliga”, egenskaper, tillstånd och känslor som t.ex. trevlig 

och rädd (Hene 1984:114–159). Fältet anlag, kunnande och erfarenhet omfattas av ord 

som beskriver specialbegåvning inom olika områden (till exempel musikalisk) eller 

erfarenhet och yttre verkningar av fysisk och/eller psykisk förmåga respektive oförmåga 

(som van, okunnig, skicklig och klantig) (Hene 1984:159). I betydelsefältet tempo och 

rörelser finns ord som beskriver människor i fråga om bl.a. aktivitet, intensitet, snabbhet 

och rörelsemönster. Med andra ord innefattar fältet iakttagbart beteende som har med 

kroppen att göra. Några exempel på ord som innefattas av denna kategori är aktiv, passiv, 

snabb, livlig och svag (Hene 1984:165). Fältet mimik och fysiologiska förändringar 

utgörs av ord som beskriver olika känslouttryck (t.ex. leende, gråtande och skrattande) 

och tillfälliga fysiska förändringar som matt, blek och knäsvag (Hene 1984:177–178). I 

betydelsefältet social situation finns ord som beskriver personers sociala förankring och 

status, som orden gift, förhatlig och ensam (Hene 1984:184). Det sista fältet, sociabilitet, 

utgörs av ord som avser personers attityder och sätt att vara gentemot omvärlden (t.ex. 

stöddig, nyfiken och engagerad) (Hene 1984:198). 

 

Till de två ordgrupperna könsmarkerade strukturer och personbeskrivande adjektiv och 

particip hör alltså ett antal kategorier eller betydelsefält. De ord som innefattas av 

ordgrupperna delas dels in i dessa kategorier eller betydelsefält och dels efter om de syftar 

på en man eller en kvinna. För att lättare överblicka det som analyserats listas de två 

ordgrupperna med respektive kategorier eller betydelsefält nedan. 

 

Könsmarkerade strukturer 

- Pronomen i tredje person 

- Adjektiven kvinnlig och manlig med synonymer 

- Substantiven man och kvinna med synonymer 

- Sammansättningar med kvinno-/man- (med synonymer) som förled 

- Personnamn 

- Yrkesbeteckningar 
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- Släktbeteckningar 

 

Personbeskrivande adjektiv och particip 

- Ålder 

- Nationalitet, ras och kön 

- Klädsel och utseende 

- Fysiska och fysiologiska tillstånd 

- Psykiska egenskaper och tillstånd 

- Anlag, kunnande och erfarenhet 

- Tempo och rörelser 

- Mimik och fysiologiska förändringar 

- Social situation 

- Sociabilitet 

6.3 Metodkritik 

Eftersom denna studie bygger på att ord placeras in i olika kategorier går det inte att 

komma ifrån att det finns en viss subjektivitet i studien. Alla de val som görs när ord 

placeras in i kategorierna utgår från min egen bedömning och det är inte säkert att en 

annan studie kommer att visa exakt samma resultat. För att klargöra detta i största möjliga 

mån kommer dock ord som ansetts svårplacerade att tas upp i texten så att läsaren kan se 

hur och varför ordet blivit placerat i en viss kategori. Också då ord bedöms som positivt 

eller negativt laddade sker detta utifrån min bedömning. Detta sker dock med stöd i de 

ord som Edlund, Erson och Milles (2007:34–37) presenterar som negativt och positivt 

konnoterade (se 4.2 Könsidentitet och normsystem). En annan möjlig fallgrop i denna 

studie är att ord i texten som omfattas av studien inte upptäcks och därmed inte tas med, 

vilket skulle kunna ge en möjlig felmarginal.  

6.4 Genomförande av analysen  

Vid analysen av läroböckerna behandlades böckerna en i taget. Analysen startade i alla 

tre fallen på den första sidan i det första kapitlet. Förord eller information om digitala 

möjligheter har inte tagits med i analysen eftersom dessa oftast är riktade till läraren och 

inte till eleven. Från det första kapitlets första sida har 30 sidor analyserats. Därefter har 

lärobokens mittersta sida räknats fram och 20 sidor bakom och framför denna har 

analyserats (totalt 40 sidor från bokens mittparti). Till sist har de 30 sista sidorna i det 

sista kapitlet i varje bok analyserats. Här har inte register eller ordlistor tagits med 

eftersom dessa inte används på samma sätt som texterna i den övriga boken. Om någon 

sida börjar eller slutar mitt i en mening har också början eller slutet från denna granskats 

för att kunna göra de referenskopplingar som kan vara nödvändiga i analysen. Bortsett 

från förord, information om digitala möjligheter, register och ordlistor har all text 

behandlats som en och samma textmassa. Detta gäller alla typer av text i boken (t.ex. 

utdrag ur romaner, informerande texter, uppgifter, dikter etc.).   

 

Texten i de tre läroböckerna lästes igenom och de ord som omfattades av studien 

markerades. Orden i gruppen könsmarkerade strukturer markerades med en 

understrykning och orden i gruppen personbeskrivande adjektiv och particip ringades in. 

Då orden i gruppen könsmarkerade strukturer identifierats delades de först in efter om de 



22 

syftade på en man eller en kvinna. Därefter delades de in i de sju kategorier som 

presenterats ovan. Resultaten av denna analys redovisades sedan i tre tabeller, en för varje 

lärobok, där antalet omnämningar av kvinnor och män presenteras. På grund av 

läroböckernas olika grafiska utformning är inte antalet undersökta ord i varje bok 

detsamma. Typsnitt, storlek och placering av bilder har stor inverkan på hur många ord 

som har analyserats i varje bok. Resultaten av de könsmarkerade strukturerna anges därför 

också i procent. Procentsatsen avrundades till närmsta heltal, utom vid fall då 

fördelningen t.ex. är 50,5%/49,5% då även en decimal tagits med. Att ange resultaten i 

procent gör resultaten för de tre läroböckerna mer jämförbara med varandra.   

 

Då orden i gruppen personbeskrivande adjektiv och particip identifierats i texten delades 

de också in efter om de syftade på en man eller kvinna. Därefter delades de in i de tio 

betydelsefälten som finns beskrivna ovan. Resultaten av denna analys presenterades i tre 

tabeller (en för varje lärobok) där fördelningen av beläggen i de olika betydelsefälten 

visas. Det gjordes också en fullständig uppställning av de personbeskrivande adjektiv och 

particip som innefattas av materialet. Denna uppställning finns som tre bilagor i form av 

en tabell för varje bok. I dessa tabeller återges adjektiven och participen i sin grundform. 

På detta sätt ges en god bild över vilka ord som används för att beskriva män och kvinnor 

i de tre läroböckerna. 

 

När samma ord förekommer vid flera tillfällen har de räknats som enskilda belägg. Detta 

betyder att om ordet han förekommit vid tio tillfällen har detta räknats som tio enskilda 

omnämningar av män i texten. Då ett personbeskrivande adjektiv eller particip 

förekommit upprepade gånger har detta också räknats som enskilda belägg. För att spara 

tid och plats visas detta i bilagorna genom en siffra inom parentes efter belägget. Står det 

t.ex. ”söt (5)” betyder detta att ordet söt har förekommit vid fem olika tillfällen i texten. 

Att upprepade ord räknats som enskilda belägg kan ge effekten att det ena eller det andra 

könet kan få fler belägg kopplade till sig beroende på vad texterna handlar om. Innehållet 

i texterna bidrar dock samtidigt till att lyfta fram det ena eller det andra könet och det 

anses därför vara relevant att räkna de upprepade orden som enskilda belägg. Vad texterna 

handlar om tas dock i beaktning under analysens gång och kommenteras i 

resultatredovisningen då tydliga samband kan ses. 

 

  



23 

7 Resultatredovisning och analys 

Under denna rubrik redovisas och analyseras resultatet av granskningen av läroböckerna. 

Först redovisas och analyseras resultatet av granskningen av de könsmarkerade 

strukturerna och därefter resultatet av granskningen av de personbeskrivande adjektiven 

och participen. 

7.1 Könsmarkerade strukturer 

Granskningen av de könsmarkerade strukturerna redovisas och analyseras en lärobok i 

taget. I slutet av avsnittet finns en sammanfattning av resultatet och analysen för alla tre 

läroböckerna. 

7.1.1 Könsmarkerade strukturer i Människans texter Svenska 1 

Granskningen av könsmarkerade strukturer i Människans texter Svenska 1 (Jeppsson, 

Mejlgaard och Sjöstedt 2016) gav totalt 1083 belägg. Av dessa belägg har 681 (63%) 

manlig syftning och 402 (37%) kvinnlig syftning (se tabell 2). Detta betyder att läroboken 

inte innefattas av Milles (2008:64) 40/60-princip och därmed inte kan ses som jämställd. 

I läroboken dominerar alltså det manliga perspektivet vilket går i linje med resultaten för 

Eilards (2008) undersökning som visade att mannen har en mer framträdande roll än 

kvinnan. Resultatet stämmer också överens med resultatet av Skolverkets (2006) 

granskning och Ohlanders undersökningar (2010a, 2010b) som också visar att mannen 

får större plats än kvinnan i läromedlen och att det manliga perspektivet därmed 

dominerar.  

 

Tabell 2. Könsmarkerade strukturer i Människans texter Svenska 1 
Kategori Belägg med manlig 

syftning 

Belägg med kvinnlig 

syftning  

Totalt 

Pronomen i tredje person 137 

68% 

65 

32% 

202 

100% 

Adjektiven kvinnlig och 

manlig  

5 

55% 

4 

45% 

9 

100% 

Substantiven kvinna och 

man 

31 

27% 

83 

73% 

114 

100% 

Sammansättningar med 

kvinno-/man- som förled 

23 

79% 

6 

21% 

29 

100% 

Personnamn 340 

67% 

164 

33% 

504 

100% 

Yrkesbeteckningar 107 

62% 

66 

38% 

173 

100% 

Släktbeteckningar 38 

73% 

14 

27% 

52 

100% 

Totalt 681 

63% 

402 

37% 

1083 

100% 

 

Också inom de olika kategorierna är det manliga perspektivet det mest framträdande. I 

kategorin pronomen i tredje person har 68% av de innefattade beläggen manlig syftning 

och 32% kvinnlig (se tabell 2). I kategorin sammansättningar med kvinno-/man- (med 

synonymer) som förled är det manliga perspektivet mest framträdande. Här har hela 

79% av de innefattade beläggen manlig syftning där det vanligaste belägget är 
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manslemmen med sju förekomster. Endast 21% av beläggen har kvinnlig syftning (se 

tabell 2) där det mest förekommande belägget är törnrosasömn. I kategorin personnamn 

är också det manliga perspektivet dominerade. Av de totalt 504 beläggen syftar 164 (33%) 

på kvinnor medan hela 340 belägg (67%) syftar på män (se tabell 2). 

 

Det manliga perspektivet dominerar alltjämt i kategorierna yrkesbeteckningar och 

släktbeteckningar (se tabell 2). Detta både bekräftar och säger emot Lind Palickis 

(2005:187) undersökning som visade att män ofta placeras på den offentliga arenan men 

inte ses som en del av en familj i lika stor utsträckning som kvinnor. Här kan resultatet 

sägas gå i linje med Lind Palickis (2005) undersökning då det finns fler yrkesbeteckningar 

knutna till män än till kvinnor. Resultaten går dock emot på familjepunkten. I det 

undersökta materialet finns fler släktbeteckningar som syftar till män än till kvinnor. Män 

görs därmed till en del av en familj genom ord som t.ex. far, son och bror. 

 

Det finns dock två kategorier där det manliga perspektivet inte är lika tydligt 

dominerande. Kategorin adjektiven kvinnlig och manlig med synonymer har förvisso 

fler belägg med manlig syftning men den håller väl inom ramarna för Milles (2008:64) 

40/60-princip (se tabell 2). Kategorin kan därmed sägas vara jämställd. Kategorin 

substantiven kvinna och man med synonymer är den enda kategorin med flest belägg 

med kvinnlig syftning. Av de innefattade beläggen syftar hela 73% till kvinnor där det 

mest förekommande belägget är kvinna. Endast 27% av beläggen har manlig syftning (se 

tabell 2) varav det mest förekommande är man.  

7.1.2 Könsmarkerade strukturer i Svenska 1 helt enkelt 

Av de totalt 601 beläggen av könsmarkerade strukturer som identifierats i Svenska 1 helt 

enkelt (Winqvist och Nilsson 2014) har 217 (36%) av dessa kvinnlig syftning och 384 

(64%) manlig (se tabell 3). Detta medför att resultatet inte innefattas av Milles (2008:64) 

40/60-princip. Texten kan därmed inte ses som jämställd på denna punkt. Det manliga 

perspektivet är alltså mest framträdande också i denna lärobok. Resultatet bekräftar både 

Eilards (2008) och Skolverkets (2006) resultat där mannen också ges en framträdande roll 

i de granskade läromedlen.  

 

Inom kategorierna kan en något mer varierad bild ses. Tre av kategorierna, nämligen 

adjektiven kvinnlig och manlig med synonymer, substantiven kvinna och man med 

synonymer och sammansättningar med kvinno-/man- (med synonymer) som förled 

innefattas av Milles (2008:64) 40/60-princip och kan därmed sägas vara jämställda utifrån 

antalet förekomster (se tabell 3).  

 

I kategorin substantiven kvinna och man med synonymer är det dock intressant att titta 

på vilka ord som förekommer. De ord som används för att omnämna en man är ord som 

man, pojke, kille, shunne, grabb och kis. Kvinnan omnämns däremot, utöver relativt 

neutrala ord som kvinna, tjej och flicka, med värdeladdade ord som bitch, brudfitta och 

fulguss. De senare nämnda orden kan sägas vara negativt laddade ord. I denna kategori 

kan vi alltså se en mer negativ bild av kvinnan än vad vi gör av mannen. Detta kan knytas 

an till Eilards (2008) resultat där hon menar att det finns en tydlig hierarki mellan män 

och kvinnor. Mannen lyfts där fram och görs till den starka i likhet med resultatet av 

granskningen av denna kategori.   
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Tabell 3. Könsmarkerade strukturer i Svenska 1 helt enkelt 
Kategori Belägg med manlig 

syftning 

Belägg med kvinnlig 

syftning 

Totalt 

Pronomen i tredje person 150 

70% 

64 

30% 

214 

100% 

Adjektiven kvinnlig och 

manlig 

15 

48% 

16 

52% 

31 

100% 

Substantiven kvinna och 

man 

57 

56% 

45 

44% 

102 

100% 

Sammansättningar med 

kvinno-/man- som förled 

4 

50% 

4 

50% 

8 

100% 

Personnamn 116 

73% 

43 

27% 

159 

100% 

Yrkesbeteckningar 30 

75% 

10 

25% 

40 

100% 

Släktbeteckningar 12 

26% 

35 

74% 

47 

100% 

Totalt 384 

64% 

217 

36% 

601 

100% 

 

I tre av de sju kategorierna finns en tydlig överrepresentation av män. Den kategorin med 

flest belägg är pronomen i tredje person. Denna kategori innefattar hela 214 belägg 

varav 150 (70%) har manlig syftning och 64 (30%) har kvinnlig (se tabell 3). De belägg 

med manlig syftning uppgår alltså till hela 70% vilket visar mannens framträdande roll. 

Också i kategorin personnamn dominerar det manliga perspektivet. Här har 73% av 

beläggen manlig syftning medan endast 27% syftar på en kvinna (se tabell 3).  

 

Kategorin yrkesbeteckningar innefattar 40 belägg varav 30 (75%) har manlig syftning 

och 10 (25%) kvinnlig (se tabell 3). Det är därmed den kategori som har störst avvikelse 

i förhållandet mellan omnämnda kvinnor och män. Dessa resultat stämmer bra överens 

med Lind Palickis (2005:187) resultat som visar att män till större del placeras i den 

offentliga sektorn än kvinnor. 7 av de 10 belägg med kvinnlig syftning är sådana som 

enkom används för kvinnor (som t.ex. sångerska, flygvärdinna och barnflicka). Männen 

benämns dock endast med de ”neutrala” yrkestitlarna som kan referera till både män och 

kvinnor. Detta menar Edlund, Erson och Milles (2007:184–191) är spår som av den 

hierarkiska ordningen där mannen är överordnad kvinnan som finns i språket. 

 

I den sista kategorin, släktbeteckningar, är det dock det kvinnliga perspektivet som 

dominerar. Här har hela 74% av de innefattade beläggen kvinnlig syftning och endast 

26% manlig syftning (se tabell 3). Mannen benämns med orden far, pappa och son medan 

de vanligaste orden med kvinnlig syftning är mamma, hustru och mor. Dessa resultat 

bekräftar resultaten av Lind Palickis (2005:187) undersökning vilken visar att kvinnor 

ofta benämns som en del av en familj. Resultaten bekräftar också Milles (2002:196) 

resultat av granskningen av försäkringskassans broschyrer. I dessa omnämns kvinnor som 

makor och mödrar vilket Milles menar ger dem en omvårdande funktion. I motsats till 

kvinnorna osynliggörs männen i detta avseende. Resultatet knyter också an till de 

traditionella könsmönster som finns i samhället där kvinnan ses som mer omvårdande än 

mannen (Connell och Pearse 2015:59). 
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7.1.3 Könsmarkerade strukturer i Språket och berättelsen 1 

Granskningen av Språket och berättelsen 1 (Gustafsson och Wivast 2015) gav totalt 755 

belägg. Av dessa har 262 (35%) kvinnlig syftning och 493 (65%) manlig (se tabell 4). 

Resultatet innefattas inte av Milles (2008:64) 40/60-princip och texten kan därmed inte 

sägas vara jämställd utifrån denna aspekt. Av de tre undersökta läroböckerna är detta 

dessutom det resultat som har störst differens mellan antalet omnämnda kvinnor och män. 

Läroboken kan därmed sägas vara den minst jämställda av de tre undersökta böckerna 

utifrån denna aspekt. Detta resultat knyter an till såväl Eilards (2008) som Ohlanders 

(2010a, 2010b) resultat där mannen är den som får mest utrymme. Också i Språket och 

berättelsen 1 (Gustafsson och Wivast 2015) är det manliga perspektivet det mest 

framträdande och kvinnan får på grund av detta ett litet utrymme i texten. 

 

Inom de olika kategorierna är det också mannen som får mest utrymme. I kategorin 

pronomen i tredje person finns totalt 309 belägg. Av dessa syftar 101 (33%) på en 

kvinna och 208 (67%) på en man (se tabell 4). Denna kategori innefattas inte av Milles 

(2008:64) 40/60-princip och kan därmed inte sägas vara jämställd. Inte heller 

kategorierna personnamn och yrkesbeteckningar innefattas av principen. Liksom den 

föregående kategorin har den största delen av de innefattande beläggen manlig syftning 

(se tabell 4). Det manliga perspektivet dominerar alltså också i dessa tre kategorier. 

Resultatet för kategorin yrkesbeteckningar kan också sägas bekräfta resultatet av Lind 

Palickis (2005:187) granskning. Resultatet visar, liksom Lind Palickis resultat, att 

mannen får större plats på den offentliga arenan än vad kvinnan får genom att han oftare 

benämns med en yrkesbeteckning (som t.ex. agent, bilmekaniker, datatekniker och 

lärare). De yrkesbeteckningar som är knutna till en kvinna är dock i detta fall inte endast 

vad man skulle kunna kalla ”stereotypa kvinnoyrken” utan hon benämns som t.ex. chef, 

entreprenör, polis och säljare. Här används också neutrala yrkesbeteckningar som kan 

benämna både män och kvinnor, viket skulle kunna ses som ett steg bort från yrkestitlarna 

som endast används för kvinnor och vilka Edlund, Erson och Milles (2007:184–191) 

menar visar den hierarkiska ordningen med en överordnad man också i språket. 

  

Tabell 4. Könsmarkerade strukturer i Språket och berättelsen 1 
Kategori Belägg med manlig 

syftning 

Belägg med kvinnlig 

syftning 

Totalt 

Pronomen i tredje person 208 

67% 

101 

33% 

309 

100% 

Adjektiven kvinnlig och 

manlig 

0 

0% 

1 

100% 

1 

100% 

Substantiven kvinna och 

man 

38 

88% 

5 

12% 

43 

100% 

Sammansättningar med 

kvinno-/man- som förled 

0 

0% 

1 

100% 

1 

100% 

Personnamn 197 

65% 

106 

35% 

303 

100% 

Yrkesbeteckningar 16 

70% 

7 

30% 

23 

100% 

Släktbeteckningar 34 

45% 

41 

55% 

75 

100% 

Totalt 493 

65% 

262 

35% 

755 

100% 
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Kategorin substantiven kvinna och man med synonymer i denna lärobok är den 

kategori som har störst differens mellan antalet omnämnda män och kvinnor i alla tre 

läroböckerna. Den kan därmed också vara den minst jämställda. I denna kategori har hela 

88% av de innefattade beläggen manlig syftning medan endast 12% syftar på en kvinna 

(se tabell 4). Detta resultat bekräftar än en gång att det manliga perspektivet har en stark 

ställning i denna bok. Resultatet går också i linje med tidigare undersökningar som visar 

den manliga dominansen i läromedel (Lind Palicki 2005; Eilard 2008; Skolverket 2006; 

Ohlander 2010a, 2010b). 

 

I de två kategorierna adjektiven kvinnlig och manlig med synonymer och 

sammansättningar med kvinno-/man- (med synonymer) som förled finns endast ett 

belägg i vardera kategorien vilket i båda fallen syftar till en kvinna (se tabell 4). I den 

förstnämnda kategorin utgörs belägget av ordet feminin och i den sistnämnda utgörs det 

av ordet barbiedocka. Detta betyder att 100% av dessa kategoriers belägg har kvinnlig 

syftning, men då de endast innefattar ett belägg vardera kan detta inte sägas ha så stor 

inverkan på resultatet. 

 

I den sista kategorin, släktbeteckningar, har övervägande delen av beläggen kvinnlig 

syftning. Av de totalt 75 innefattade beläggen syftar 41 (55%) kvinnlig syftning medan 

34 (45%) har manlig (se tabell 4). Kategorin innefattas således av Milles (2008, 64) 

40/60-princip och texten kan därmed anses vara jämställd utifrån denna aspekt. Resultatet 

går i linje med Lind Palickis (2005:187) resultat vilket säger att kvinnor oftare görs till 

en del av än familj än vad män gör. Resultatet stämmer också överens med Milles 

(2002:196) resultat som visar att kvinnor ofta benämns som makor eller mödrar och på 

så vis får en omvårdande funktion. Milles (2002:196) menar också att män osynliggörs i 

detta avseende, vilket vi också kan se en tendens till i detta resultat.  

7.1.4 Sammanfattning 

Resultatet av granskningen av könsmarkerade strukturer i de tre läroböckerna har visat 

att ingen av dessa lever upp till Milles (2008:64) 40/60-princip. Därmed kan ingen av 

texterna sägas vara jämställd utan det manliga perspektivet är framträdande i samtliga 

läroböcker. Detta resultat går i linje med både resultatet av Eilards (2008) granskning av 

läseböcker och resultatet av Skolverkets (2006) granskning av ett antal läroböcker vilka 

båda visat att det manliga perspektivet får ett stort utrymme. Resultatet stärks också av 

Ohlanders rapporter (2010a, 2010b) vilka liksom de tidigare nämnda granskningarna 

visar på detta förhållande.  

 

Ett starkt drag som kan urskiljas i granskningen är hur kvinnor och män placeras inom 

olika sociala sfärer. I alla de tre granskade läroböckerna placeras mannen oftare på den 

offentliga arenan genom att i större utsträckning än kvinnor omnämnas med yrkestitlar. 

Detta stämmer bra överens med de resultat som Lind Palicki (2005:187) presenterar som 

också visar att mannen i större utsträckning än kvinnan kopplas samman med ett yrke. I 

läroboken Svenska 1 helt enkelt (Winqvist och Nilsson 2014) är en stor del av de 

yrkesbeteckningar som syftar på kvinnor sådana som endast används om kvinnor (t.ex. 

sångerska, flygvärdinna och barnflicka). Detta menar Edlund, Erson och Milles 

(2007:184–191) visar den hierarkiska ordningen med en överordnad man också i språket. 

I de två andra läroböckerna används inte dessa yrkesbeteckningar lika frekvent utan i 

dessa används de yrkestitlar som kan syfta till både kvinnor och män i större utsträckning. 
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Detta skulle kunna ses mot en reaktion mot den hierarki som Edlund, Erson och Milles 

menar synliggörs genom språket. Det är dock anmärkningsvärt att inga belägg för t.ex. 

manliga sjuksköterskor kunnat identifieras utan endast belägg för kvinnliga poliser, 

matematiker och chefer. Trots detta skulle de mer könsneutrala yrkesbeteckningarna 

kunna sägas vara ett steg bort från de ”traditionella sanningarna” kring kön då kvinnan 

benämns med yrkesbeteckningar som kan sägas ha hög status, vara fysiskt krävande och 

kräva logiskt tänkande (jfr. föreställningarna kring kön som Connell och Pearse 

(2015:59), Edlund, Erson och Milles (2007:37) och Thomson och Elvin-Nowak 

(2003:30) menar finns i samhället).     

 

Till skillnad från mannen placeras kvinnan ofta inom familjen. I två av de tre undersökta 

läroböckerna syftar den största delen av beläggen inom kategorin släktbeteckningar på 

en kvinna. Detta stämmer bra överens med Lind Palickis (2005:187) och Milles 

(2002:196) resultat vilka båda visar att kvinnan i större utsträckning än mannen görs till 

en del av en familj genom att benämnas som t.ex. fru eller mamma. Kvinnan får därmed 

också en omvårdande funktion. Milles understryker också att detta gör männen osynliga 

i dessa avseenden. I Människans texter Svenska 1 (Jeppsson, Mejlgaard och Sjöstedt 

2016) är dock mannen inte osynlig inom familjesfären. Här syftar hela 73% av de 

innefattade beläggen i kategorin släktbeteckningar på en man. I denna lärobok är 

kvinnan underrepresenterad både i denna kategori och i kategorin yrkesbeteckningar 

och får således inte så stor plats i någon av dessa sfärer. 

 

I läroboken Svenska 1 helt enkelt (Winqvist och Nilsson 2014) blir det manliga 

perspektivet tydligt framhävt i kategorin substantiven kvinna och man med synonymer. 

Fördelningen av antalet omnämnda kvinnor och män håller sig inom Milles (2008:64) 

40/60-princip men typen av ord som används för att benämna dem skiljer sig drastiskt. 

De ord som används för att omnämns män är ord som man, pojke och kille medan 

kvinnan, utöver relativt neutrala ord som kvinna, tjej och flicka, omnämns med negativt 

laddade ord som bitch, brudfitta och fulguss. I likhet med Ohlanders (2010a:73) 

resonemang kring hur elever kan påverkas av att det manliga perspektivet dominerar kan 

dessa benämningar knappast sägas ge kvinnliga elever positiva självbilder eller bidra till 

ett fördomsfritt klassrum. 

 

Frågan om hur fördelningen mellan omnämnda kvinnor och män ser ut i läroböckerna 

anses besvaras i detalj i tabellerna 2–4. I det stora hela kan det dock sägas att resultatet 

visar på en kraftig överrepresentation av män vilket därmed gör att texterna inte kan anses 

vara jämställda utifrån denna aspekt.  

7.2 Personbeskrivande adjektiv och particip 

Granskningen av de personbeskrivande adjektiven och participen redovisas och 

analyseras en lärobok i taget. I slutet av avsnittet finns en sammanfattning av resultatet 

och analysen för alla tre läroböckerna. 

7.2.1 Personbeskrivande adjektiv och particip i Människans texter Svenska 1 

I Människans texter Svenska 1 (Jeppsson, Mejlgaard och Sjöstedt 2016) finns 94 belägg 

för personbeskrivande adjektiv och particip. Av dessa hade 58 manlig syftning och 36 
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kvinnlig. Det betydelsefält som innehåller flest belägg är klädsel och utseende (se tabell 

5). I detta fält är det mest förekommande ordet stor med manlig syftning (se bilaga 1). 

 

I betydelsefältet ålder finns totalt 7 belägg (se tabell 5). Mannen intar här positioner både 

som ung och gammal medan kvinnan endast beskrivs som ung. I fältet nationalitet, ras 

och kön finns 15 belägg som syftar på en man och 6 belägg som syftar på en kvinna (se 

tabell 5). De belägg som beskriver kvinnor och män är mycket likartade. Kvinnan 

beskrivs som kvinnlig och utifrån olika nationaliteter (så som svensk och fransk). Mannen 

beskrivs som manlig och liksom kvinnan utifrån olika nationaliteter (som t.ex. tysk och 

amerikansk) (se bilaga 1). Kvinnorna får i denna kategori alltså anta samma positioner 

som män men då männen har fler representanter får de också inta flera positioner. Detta 

stämmer överens med resultaten av Skolverkets (2006) rapport vilken också visar på detta 

resultat.  

 

Tabell 5. Personbeskrivande adjektiv och particip i Människans texter Svenska 1 
Betydelsefält Belägg med manlig 

syftning 

Belägg med kvinnlig 

syftning 

Totalt 

Ålder 5 2 7 

Nationalitet, ras och kön 15 6 21 

Klädsel och utseende 15  7 22 

Fysiska och fysiologiska tillstånd 1 2 3 

Psykiska egenskaper och tillstånd 5 3 8 

Anlag, kunnande och erfarenhet 4 1 5 

Tempo och rörelser 2 2 4 

Mimik och fysiologiska förändringar 0 1 1 

Social situation 2 2 4 

Sociabilitet 9 10 19 

Totalt 58 36 94 

  

I det största betydelsefältet, klädsel och utseende, syftar 7 av de innefattade beläggen på 

kvinnor och 15 på män. Kvinnan beskrivs här med ord som blondin, himmelsk och skön 

medan mannen beskrivs som stor, vacker och ful (se bilaga 1). Beläggen med kvinnlig 

syftning kan alla sägas ha en positiv laddning medan mannen också beskrivs med ordet 

ful. Detta kan sägas gå emot Edlund, Erson och Milles (2007:37) som menar att mannen 

påfallande ofta beskrivs mer positivt än kvinnan.  

 

Fältet fysiska och fysiologiska tillstånd innehåller 3 belägg (se tabell 5). Belägget mager 

har manlig syftning och beläggen gravid och havande har kvinnlig syftning (se bilaga 1). 

I betydelsefältet psykiska egenskaper och tillstånd syftar 3 av de 8 beläggen på en 

kvinna och 5 på en man. Kvinnan beskrivs i detta fält som elak, nöjd och strategisk medan 

mannen bland annat beskrivs som allvarlig, arg och god (se bilaga 1). Beläggen i dessa 

två fält kan sägas bekräfta de föreställningar kring kön som Connell och Pearse (2015:59) 

menar finns i samhället, där mannen ses som aggressiv och kvinnan som omvårdande. 

 

Betydelsefältet anlag, kunnande och erfarenhet innehåller totalt 5 belägg varav 4 har 

manlig syftning och 1 har kvinnlig (se tabell 5). Mannen beskrivs som listig, slug och vis 

och kvinnan beskrivs som kunnig (se bilaga 1). Detta kan sägas knyta an till de 

traditionella föreställningarna om kön som Edlund, Erson och Milles (2007:37) och 

Connell och Pearse (2015:59) beskriver där mannen ofta tillskrivs egenskaper som 

förnuft, teknisk skicklighet och rationalitet. Kvinnan beskrivs i motsats till detta som 
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irrationell och intuitiv. I fältet tempo och rörelser finns 4 belägg vilka är jämt fördelade 

på kvinnan och mannen (se tabell 5). I detta avseende beskrivs de väldigt lika. Kvinnan 

tillskrivs egenskaperna rörlig och stark och mannen kraftfull och stark (se bilaga 1). 
 

Fältet mimik och fysiologiska förändringar innefattar endast ett belägg (se tabell 5). 

Belägget är jämrande och har kvinnlig syftning (se bilaga 1). I betydelsefältet social 

situation finns 4 belägg, 2 med kvinnlig syftning och 2 med manlig (se tabell 5). Mannen 

tillskrivs här egenskaperna eländig och ensam och kvinnan tillskrivs arma och gift (se 

bilaga 1). Att mannen beskrivs som ensam medan kvinnan beskrivs som gift kan sägas 

bekräfta Lind Palickis (2005:187) och Milles (2002:196) resultat som visar att kvinnan 

ofta ses som en del av en familj medan mannen osynliggörs i detta avseende. Mannen står 

i detta fall helt ensam utan någon vid sin sida. 

 

Det sista fältet, sociabilitet, innefattar 19 belägg. Av dessa syftar 10 belägg på en kvinna 

och 9 på en man. Det är därmed det betydelsefält med flest belägg med kvinnlig syftning 

i denna lärobok (se tabell 5). Det mest förekommande belägget med kvinnlig syftning är 

mäktig och det mest förekommande med manlig syftning är fullkomlig (se bilaga 1). I det 

stora hela beskrivs både mannen och kvinnan med positivt laddade ord. Det finns dock 

en tendens till att kvinnan beskrivs något mer negativt än mannen (med ord som t.ex. 

avskydd och iskall). Detta stämmer överens med Edlund, Erson och Milles (2007:37) 

mening om att mannen ofta tillskrivs mer positiva egenskaper än kvinnan.     

7.2.2 Personbeskrivande adjektiv och particip i Svenska 1 helt enkelt 

I läroboken Svenska 1 helt enkelt (Winqvist och Nilsson 2014) finns totalt 78 belägg för 

personbeskrivande adjektiv och particip. Av dessa har 50 manlig syftning och 28 kvinnlig 

(se tabell 6). Det betydelsefält som innehåller flest belägg i denna lärobok är psykiska 

egenskaper och tillstånd (se tabell 6). Fältet innehåller 24 belägg varav 16 har manlig 

syftning och 8 har kvinnlig. Det mest förekommande belägget med kvinnlig syftning är 

ond och det mest förekommande med manlig syftning är lycklig (se bilaga 2). 

 

Tabell 6. Personbeskrivande adjektiv och particip i Svenska 1 helt enkelt 
Betydelsefält Belägg med manlig 

syftning 

Belägg med kvinnlig 

syftning 

Totalt 

Ålder 6 6 12 

Nationalitet, ras och kön 1 2 3 

Klädsel och utseende 8  3 11 

Fysiska och fysiologiska tillstånd 1 1 2 

Psykiska egenskaper och tillstånd 16 7 23 

Anlag, kunnande och erfarenhet 1 1 2 

Tempo och rörelser 2 0 2 

Mimik och fysiologiska förändringar 6 2 8 

Social situation 9 2 11 

Sociabilitet 0 4 4 

Totalt 50 28 78 

 

I betydelsefältet ålder finns totalt 12 belägg vilka är jämt fördelade på kvinnan och 

mannen (se tabell 6). Både mannen och kvinnan beskrivs här som gammal och ung och 

kan därmed inta samma positioner i detta avseende (se bilaga 2). I fältet nationalitet, ras 

och kön finns 2 belägg med kvinnlig syftning och ett belägg med manlig syftning (se 
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tabell 6). Kvinnan beskrivs som kvinnlig vid två tillfällen och mannen beskrivs som 

manhaftig (se bilaga 2).  

 

Betydelsefältet klädsel och utseende innefattar 11 belägg varav 8 har manlig syftning 

och 3 har kvinnlig syftning (se tabell 6). Kvinnan tillskrivs egenskaperna vacker och ful 

medan mannen bland annat beskrivs som liten, spinkig, vacker och ful (se bilaga 2). Både 

mannen och kvinnan beskrivs här alltså både med positivt och negativt laddade ord. 

Mannen beskrivs dock med betydligt fler positivt laddade ord än kvinnan. Detta kan 

därför sägas bekräfta tanken om att mannen oftare tillskrivs positiva egenskaper än 

kvinnan vilken Edlund, Erson och Milles (2007:37) framför.  

 

I fältet fysiska och fysiologiska tillstånd finns 2 belägg, varav ett har kvinnlig syftning 

och ett har manlig (se tabell 6). Belägget med kvinnlig syftning är misshandlad och 

belägget med manlig syftning är halvdöd (se bilaga 2). I det största betydelsefältet, 

psykiska egenskaper och tillstånd, finns totalt 23 belägg. 16 av dessa syftar på en man 

och 7 på en kvinna (se tabell 6). I detta fält beskrivs mannen bland annat som lycklig, ond 

och glad och kvinnan beskrivs med ord som ond, osäker och självsäker (se bilaga 2). Här 

kan vi än en gång sägas se att många positiva egenskaper tillskrivs mannen samtidigt som 

bilden av den aggressiva mannen reproduceras (Connell och Pearse 2015:59). 

 

Fältet anlag, kunnande och erfarenhet innefattar 2 belägg vilka är jämt fördelade på 

mannen och kvinnan (se tabell 6). Kvinnan tillskrivs här egenskapen studiebegåvad 

medan mannen beskrivs som dum (se bilaga 2). I betydelsefältet tempo och rörelser har 

de 2 innefattade beläggen manlig syftning (se tabell 6). Mannen tillskrivs i detta fall 

egenskaperna snabb och stark (se bilaga 2). Dessa resultat går i linje med Henes 

(1984:247–248) resultat vilka visar att mannen ofta beskrivs som stark mer aktiv än 

kvinnan. Resultatet sammanfaller också med de föreställningar om kön som Edlund, 

Erson och Milles (2007:37), Thomson och Elvin-Nowak (2003:30) och Connell och 

Pearse (2015:59) menar finns i samhället. 

 

Betydelsefältet mimik och fysiologiska förändringar innefattar totalt 8 belägg. Av 

dessa har 6 manlig syftning och 2 kvinnlig (se tabell 6). De belägg som har manlig 

syftning anspelar på fysiologiska förändringar (blek, full och mager) medan beläggen med 

kvinnlig syftning har med mimik att göra (skrikande och stum) (se bilaga 2). Mannen 

beskrivs i denna kategori med negativt laddade ord gällande hans utseende. Dessa resultat 

går emot tanken om att mannen tillskrivs många positiva egenskaper, vilken Edlund, 

Erson och Milles (2007:37) framhåller.  

 

I fältet social situation finns totalt 11 belägg. Av dessa syftar 9 på en man och endast 2 

på en kvinna (se tabell 6). Mannen beskrivs här som ny och rik medan kvinnan beskrivs 

som ensam och fattig (se bilaga 2). Till skillnad från föregående betydelsefält kan detta 

sägas gå i linje med Edlund, Erson och Milles (2007:37) tanke om att män ofta tillskrivs 

positiva egenskaper. Resultaten kan dock sägas gå emot Lind Palickis (2005:187) och 

Milles (2002:196) resultat där kvinnan ofta ses som en del av en familj. Här beskrivs hon 

istället som ensam. I det sista betydelsefältet, sociabilitet, har alla 4 innefattade belägg 

kvinnlig syftning (se tabell 6). 3 av dessa (främmande, kall och ovänlig) har en negativ 

laddning medan endast ett kan sägas ha en positiv innebörd (oövervinnerlig) (se bilaga 

2). Kvinnan tillskrivs alltså många negativa egenskaper vilket stämmer överens med 
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Edlund, Erson och Milles (2007:37) tidigare nämnda tanke. Detta kan enligt Hornscheidt 

och Landqvist (2014:40) också ses som en diskriminerande språkhandling. Kvinnan 

nedvärderas och framställs som grupp på ett mindre fördelaktigt sätt än vad mannen gör 

i detta avseende. Mannen beskrivs istället inte alls vilket skulle kunna ses som att han 

förblir neutral eller osynliggörs.   

7.2.3 Personbeskrivande adjektiv och particip i Språket och berättelsen 1 

I Språket och berättelsen 1 (Gustafsson och Wivast 2015) finns totalt 44 belägg för 

personbeskrivande adjektiv och particip. 10 av dessa belägg har kvinnlig syftning och 34 

har manlig (se tabell 7). Detta betyder att denna lärobok är den med störst procentuell 

differens mellan belägg med kvinnlig syftning och belägg med manlig syftning av de tre 

undersökta böckerna. Det betydelsefält som innefattar flest belägg är fältet psykiska 

egenskaper och tillstånd med totalt 11 belägg. Av dessa syftar 9 på en man och 2 på en 

kvinna (se tabell 7). Mannen beskrivs i denna kategori som galen, god och rädd medan 

kvinnan beskrivs som glad och knäpp (se bilaga 3).   

 

Tabell 7. Personbeskrivande adjektiv och particip i Språket och berättelsen 1 
Betydelsefält Belägg med manlig 

syftning 

Belägg med kvinnlig 

syftning 

Totalt 

Ålder 3 2 5 

Nationalitet, ras och kön 2 0 2 

Klädsel och utseende 3  1 4 

Fysiska och fysiologiska tillstånd 2 2 4 

Psykiska egenskaper och tillstånd 9 2 11 

Anlag, kunnande och erfarenhet 0 0 0 

Tempo och rörelser 2 0 2 

Mimik och fysiologiska förändringar 0 1 1 

Social situation 4 2 6 

Sociabilitet 9 0 9 

Totalt 34 10 44 

 

I betydelsefältet ålder finns totalt 5 belägg. 2 av dessa belägg har kvinnlig syftning och 

3 har manlig (se tabell 7). Kvinnan intar positioner som både äldre och ung medan 

mannen endast beskrivs som äldre (se bilaga 3). I fältet nationalitet, ras och kön finns 

två belägg som båda syftar på en man. Det finns alltså inga belägg med kvinnlig syftning 

i detta fält (se tabell 7). Mannen beskrivs här med orden engelsk och feminin (se bilaga 

3). Det senare belägget går emot tanken om att män är maskulina och kvinnor feminina 

vilken Thomson och Elvin-Nowak (2003:21–24) och Hirdman (2001:35) menar finns i 

samhället. 

 

Fältet klädsel och utseende innefattar 4 belägg (se tabell 7). Ett av beläggen har kvinnlig 

syftning (svartklädd) och 3 har manlig syftning (mörk, lång och långhårig) (se bilaga 3). 

Dessa belägg kan inte sägas ha någon positiv eller negativ laddning utan håller bilden av 

mannen och kvinnan neutral i detta avseende. Detta kan ställas mot resultaten för denna 

kategori i tidigare läroböcker där orden har en positiv eller negativ laddning och därmed 

har framställt mannen och kvinnan mer eller mindre positivt. I betydelsefältet fysiska och 

fysiologiska tillstånd finns 4 belägg vilka är jämt fördelade på kvinnan och mannen (se 

tabell 7). Kvinnan beskrivs i detta fält som frisk och normal medan mannen beskrivs som 

bräcklig vid två tillfällen (se bilaga 3). Till skillnad från föregående kategori kan dessa 
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belägg sägas ha laddning. De belägg som har kvinnlig syftning framställer kvinnan i 

neutral dager. Mannen beskrivs däremot negativt. Framställningen går emot de 

traditionella könsmönstren (Edlund, Erson och Milles 2007:37; Connell och Pearse 

2015:59) och de resultat som Hene (1984:247–248) presenterar där mannen beskrivs som 

stark och aktiv.  

 

Betydelsefältet psykiska egenskaper och tillstånd innefattar 11 belägg och är därmed 

det största fältet i denna lärobok. 9 av dessa belägg har manlig syftning och 2 har kvinnlig 

syftning (se tabell 7). Mannen tillskrivs egenskaper som t.ex. galen, god och rädd medan 

kvinnan beskrivs som knäpp och glad (se bilaga 3). Både mannen och kvinnan beskrivs 

med positivt och negativt laddade ord. Beläggen med manlig syftning är dock fler än de 

med kvinnlig syftning vilket medför att mannen beskrivs med fler positivt och negativt 

laddade ord än kvinnan. Det kan därför inte sägas att mannen tillskrivs fler positiva 

egenskaper än kvinnan vilket Edlund, Erson och Milles (2007:37) menar att han ofta gör. 

Fältet anlag, kunnande och erfarenhet är det enda betydelsefältet i denna undersökning 

som inte innehåller några belägg. Synen på kvinnan och mannen är därmed helt neutral i 

detta avseende. 

 

I betydelsefältet tempo och rörelser finns totalt 2 belägg som båda syftar till en man (se 

tabell 7). Mannen beskrivs här som stark vid två tillfällen (se bilaga 3). Detta bekräftar 

både Henes (1984:247–248) resultat och den föreställning om kön som Connell och 

Pearse (2015:59) menar finns i samhället vilka båda säger att mannen är starkare än 

kvinnan. I fältet mimik och fysiologiska förändringar är totalt ett belägg identifierat. 

Här syftar, till skillnad från föregående fält, belägget på en kvinna (se tabell 7). Kvinnan 

beskrivs här som sjuk medan mannen inte har några belägg knutna till sig (se bilaga 3).  

 

Fältet social situation innefattar totalt 6 belägg varav 2 har kvinnlig syftning och 4 manlig 

syftning (se tabell 7). Kvinnan benämns som bäst vid två tillfällen och mannen beskrivs 

som anställd, bra, fattig och gay (se bilaga 3). I det sista betydelsefältet, sociabilitet, har 

samtliga 9 belägg manlig syftning (se tabell 7). De egenskaper som tillskrivs mannen är 

cool, duglig, folkskygg och bestämd medan kvinnan inte alls beskrivs utifrån detta fält (se 

bilaga 3). I detta fält beskrivs mannen med till största del positivt laddade ord vilket 

bekräftar Edlund, Erson och Milles (2007:37) teori, till skillnad från resultatet av 

föregående betydelsefält. Kvinnan har inga belägg knutna till sig och beskrivs således 

inte alls utifrån denna aspekt. 

7.2.4 Sammanfattning 

Resultatet av granskningen av de personbeskrivande adjektiven och participen har visat 

sig både bekräfta och gå emot traditionella könsmönster och tidigare forskning. Det finns 

en tendens till att mannen tillskrivs fler positiva egenskaper än kvinnan, vilket bekräftar 

Edlund, Erson och Milles (2007:37) som menar att så brukar vara fallet. Detta gäller 

framför allt i betydelsefälten klädsel och utseende, tempo och rörelser, social situation 

och sociabilitet. Det bör dock tilläggas att de belägg som innefattas av dessa kategorier 

till största del har manlig syftning.  

 

Ett drag som bekräftar traditionella könsmönster kan ses i både Svenska 1 helt enkelt 

(Winqvist och Nilsson 2014) och i Språket och berättelsen 1 (Gustafsson och Wivast 

2015). Här beskrivs mannen som stark och snabb (se bilaga 3). Detta bekräftar både de 
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föreställningar om kön som Connell och Pearse (2015:59) menar finns i samhället och 

Henes (1984:246–250) resultat som visar att mannen ofta beskrivs som starkare och mer 

aktiv än kvinnan. I anslutning till detta bekräftas också bilden av mannen som aggressiv 

(Connell och Pearse 2015:59) i Svenska 1 helt enkelt (Winqvist och Nilsson 2014) och i 

Människans texter Svenska 1 (Jeppsson, Mejlgaard och Sjöstedt 2016) genom ord som 

arg, förargad och våldsam (se bilaga 1 och 2). 

 

I läroboken Människans texter Svenska 1 (Jeppsson, Mejlgaard och Sjöstedt 2016) går 

beskrivningarna också i linje med traditionella könsmönster. Beskrivningen av kvinnan 

är dock något mer utkristalliserad här och skiljer sig tydligare från beskrivningen av 

mannen. Här bekräftas Lind Palickis (2005:187) och Milles (2002:169) resultat som visar 

att kvinnan oftare är en del av en familj och är mer omvårdande än mannen genom orden 

havande, gravid och gift. Mannen osynliggörs i detta avseende och beskrivs istället som 

ensam (se bilaga 1). I samtliga läroböcker kan en negativ trend sägas råda för kvinnan i 

betydelsefältet sociabilitet. Kvinnan beskrivs i detta fält med ord som avskydd, kall och 

ovänlig (se bilaga 1, 2 och 3). Med många negativt laddade ord knutna till sig bidrar detta 

till att framställa kvinnor på ett mindre fördelaktigt sätt. Detta kan enligt Hornscheidt och 

Landqvists (2014:40) definition vara en diskriminerande språkhandling. De 

beskrivningar som finns i läroböckerna reproducerar automatiskt de grundläggande 

föreställningar som råder i det samhälle vi lever i vilka framställer kvinnan på ett mindre 

fördelaktigt sätt än mannen.  

 

Resultaten går dock inte alltid i linje med de föreställningar om kön som Connell och 

Pearse (2015:59) och Edlund, Erson och Milles (2007:37) hävdar finns i samhället. Det 

mest tydliga exemplet på detta är i betydelsefältet nationalitet, ras och kön i läroboken 

Språket och berättelsen 1 (Gustafsson och Wivast 2015) där mannen beskrivs som 

feminin (se bilaga 3). Detta går också emot tanken som finns i samhället om att män ska 

vara manliga och kvinnor ska vara kvinnliga (Thomson och Elvin-Nowak 2003:21–24; 

Hirdman 2001:35). 

 

För att exakt svara på frågan vilka adjektiv och particip som används för att beskriva män 

och kvinnor i de undersökta läroböckerna hänvisas läsaren till bilagorna (se bilaga 1, 2 

och 3). För att ge en övergripande bild kan man dock säga att mannen tillskrivs fler 

egenskaper och i större utsträckning beskrivs med fler positiva attribut än vad kvinnan 

gör. Detta skulle dock kunna bero på att det finns många fler belägg med manlig syftning 

än med kvinnlig vilket gör att beläggen med kvinnlig syftning får större vikt för 

helhetsbilden av kvinnan. 
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8 Diskussion och didaktiska implikationer 

Granskningen av de tre läroböckerna indikerar att det manliga perspektivet får stort 

utrymme i läromedel idag. Männen omnämns i större utsträckning än kvinnor och 

beskrivs mer nyanserat. Samtidigt osynliggörs männen på vissa punkter där kvinnan 

istället helt ställs i förgrunden.  

 

Resultatet som analysen av de könsmarkerade strukturerna gett har visat att mannen 

omnämns i större utsträckning än kvinnan. Ingen av de tre analyserade läroböckerna lever 

upp till Milles (2008:64) 40/60-princip. Texterna kan därmed inte sägas vara jämställda. 

Detta går i linje med Eilards (2008) studie, Skolverkets (2006) granskning och Ohlanders 

(2010a, 2010b) rapporter som alla visar att mannen är mer framträdande än kvinnan. Den 

kategori som i alla tre läroböcker innehåller flest belägg är kategorin personnamn. Denna 

kategori är också en av de kategorier som har störst differens mellan antalet omnämnda 

kvinnor och män. En återkommande trend i granskningen av omnämnda män och kvinnor 

återfinns i kategorierna yrkesbeteckningar och släktbeteckningar. Här dominerar 

beläggen med manlig syftning i den förstnämnda kategorin och beläggen med kvinnlig 

syftning i den sistnämnda. Detta visar att kvinnor och män placeras inom olika sfärer 

genom hur de omnämns. Mannen placeras på den offentliga sektorn genom att tilldelas 

yrkestitlar. Kvinnan omnämns istället som en del av en familj genom släktbeteckningar 

och tilldelas med detta också omvårdande egenskaper. Detta bekräftar tidigare studier 

vilka också har visat på denna placering av kvinnor och män (Lind Palicki 2005; Milles 

2002). Resultaten har inte kunnat hänvisas till de ämnen som diskuteras i böckerna i 

någon större utsträckning. Läroböckerna tar upp texter med många olika teman och som 

har både manliga och kvinnliga huvudpersoner. Fördelningen ser liknande ut i alla tre 

läroböcker och de enstaka avsnitt som kan ha betydelse förlorar då sin kraft (som avsnittet 

om epoker i Människans texter Svenska 1 (Jeppsson, Mejlgaard och Sjöstedt 2016:471-

479) där många män namngivs och tilldelas olika yrkestitlar, som konstnär och filosof). 

 

I GY11 står det framskrivet att läraren ska se till att den undervisning som hen bedriver 

präglas av ett jämställdhetsperspektiv (Skolverket 2011:10). Utifrån resultaten som 

analysen av de könsmarkerade strukturerna gett kan inte de undersökta läroböckerna 

sägas bidra till att uppfylla detta krav. Det manliga perspektivet får mycket stort utrymme 

och ingen av läroböckerna lever upp till 40/60-principen (Milles 2008:64). Resultatet 

bekräftar också vissa föreställningar kring kön som finns i samhället. Detta går helt emot 

Skolverkets (2016:1) krav på att eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan 

fördomar om vad som är kvinnligt och manligt. När föreställningar kring kön 

reproduceras i läroböcker kan dessa inte sägas vara till hjälp i denna utveckling. Snarare 

tvärt om. Texterna är alltså inte jämställda utifrån omnämnandet av kvinnor och män och 

reproducerar fördomar kring vad som är manligt och kvinnligt. Det kan därmed sägas att 

de tre undersökta läroböckerna inte är anpassade mot de jämställdhetskrav som finns i 

gymnasieskolans läroplan vad gället antalet omnämnda kvinnor och män.     

 

Analysen av de personbeskrivande adjektiven och participen visar att mannen tillskrivs 

fler positiva egenskaper än kvinnan. Detta stödjer Edlund, Erson och Milles (2007:37) 

vilka hävdar att så brukar vara fallet. Den negativa trenden som råder bland de belägg 

med kvinnlig syftning syns tydligast i betydelsefältet sociabilitet. I detta fält tillskrivs 

kvinnan egenskaper som avskydd, ovänlig och kall i alla tre läroböcker (se bilaga 1, 2 och 

3). Resultatet av denna granskning bekräftar till stor del de föreställningar kring kön som 
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Connell och Pearse (2015:59) och Edlund, Erson och Milles (2007:37) menar finns i 

samhället idag.  En av de föreställningar som bekräftas är att kvinnan i större utsträckning 

tillskrivs omvårdande egenskaper än mannen. Detta bekräftar ännu en gång Lind Palickis 

(2005) och Milles (2002) resultat och skapar en bild av kvinnan som skiljer sig från 

mannen. Föreställningen om att mannen är aggressiv (Connell och Pearse 2015:59) 

reproduceras också i läroböckerna. Det finns inte många delar av resultatet som går emot 

de traditionella föreställningarna kring kön, dock finns ett tydligt exempel. Detta sker i 

läroboken Språket och berättelsen 1 (Gustafsson och Wivast 2015) där mannen beskrivs 

som feminin (se bilaga 3). Detta resultat går emot tanken som finns i samhället om att 

män ska vara manliga och kvinnor ska vara kvinnliga vilken Thomson och Elvin-Nowak 

(2003:21–24) och Hirdman (2001:35) menar finns i samhället idag. 

 

De resultat som granskningen gett kan knappast sägas uppfylla Skolverkets (2016:1) krav 

på att elever ska få utveckla sina intressen utan fördomar kring vad som är kvinnligt och 

manligt. Den största delen av resultaten bekräftar traditionella könsmönster som säger att 

män ska vara på ett sätt och kvinnor på ett annat. I detta fall är kvinnan omvårdande, 

feminin och negativt värderad medan mannen är aggressiv, manlig och (i jämförelse med 

kvinnan) positivt värderad. Vad effekten av detta blir kan knappast utläsas av denna 

studie. I likhet med vad Ohlander (2010a) menar är det dock svårt att tänka sig att detta 

skulle ge elever goda förebilder och självbilder. Läroböckerna kan därför inte sägas uppnå 

de jämställdhetskrav som finns i gymnasieskolans läroplan heller på denna punkt. 

 

Vad kan då dessa resultat bero på? Granskningen av de personbeskrivande adjektiven och 

participen har totalt gett 216 belägg. Av dessa syftar 142 (66%) på en man och 74 (34%) 

på en kvinna. Att så stor andel av beläggen har manlig syftning ger effekten att mannen 

intar fler positioner än kvinnan. Därmed kan han bli beskriven utifrån fler parametrar, i 

likhet med resultaten av Skolverkets (2006) granskning. Då mannen blir beskriven mer 

frekvent ökar också polariteten i beskrivningarna. Vid flera tillfällen har kvinnan endast 

haft något enstaka belägg kopplade till sig och om dessa då är negativa blir hela bilden 

av kvinnan negativ. Med ett större antal belägg är detta spelrum större och något enstaka 

negativt belägg kanske inte får så stor betydelse i det stora hela. I princip kan alltså 

mannen och kvinnan inta samma positioner, men då mannen tillskrivs så många fler 

belägg än kvinnan sticker dessa ut. Detta har med största sannolikhet bidragit till att 

mannen tillskrivs fler positiva egenskaper än kvinnan. Det bekräftar dock också resultaten 

av granskningen av de könsmarkerade strukturerna där mannen får ta ett större utrymme 

i texten än kvinnan. Det manliga perspektivet dominerar alltså också i detta avseende, 

även om han inte enbart framställs i positiv dager. Detta ändrar självklart inte resultatet, 

men det är en aspekt värd att begrunda.  

 

De granskade läroböckerna kan alltså inte sägas uppnå de krav på jämställdhet som finns 

i GY11 varken då det gäller antalet omnämnda kvinnor och män eller hur de beskrivs. De 

kan inte sägas motverka traditionella könsmönster eller verka för att utmana dessa, vilket 

Berge och Widding (Skolverket 2006:32–33) menar är några av de faktorer som bör 

finnas i en föredömlig lärobok med avseende på kön är. Vad läroböckernas 

jämställdhetsperspektiv kan ha för effekt på elever är som sagt svårt att säga. Ett möjligt 

scenario är att eleverna utsätts för fördomar om vad som är manligt och kvinnligt. Detta 

skulle kunna bidra till att eleverna blir låsta till de bilder som läroböckerna (och 

samhället) målar upp kring vad som är manligt och kvinnligt (Ohlander 2010a:73–74) 
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och därmed inte blir lika fria i sin identitetsutveckling. Då många lärare utgår från 

färdigproducerade läromedel när de planerar sin undervisning (Carlson och Von 

Brömssen 2011:30–31) kan förhoppningsvis fler lärare få upp ögonen för detta ämne.  

 

Läraren ska, som sagt, se till att den undervisning som hen bedriver präglas av ett 

jämställdhetsperspektiv (Skolverket 2011:10). Eftersom det inte längre görs någon 

granskning av läromedel innan de ges ut är det också lärarens ansvar att granska de 

läromedel hen använder i sin undervisning. Färdigproducerade läromedel som inte lever 

upp till jämställdhetskraven i GY11 behöver dock inte avfärdas. De kan istället användas 

för att lyfta detta ämne i klassen. Genom att ifrågasätta och diskutera texterna och 

komplettera med texter som har andra perspektiv kan läraren kanske få eleverna att få syn 

på det förhållande mellan kvinnor och män som råder i samhället idag. Förhoppningsvis 

kan också de normer som finns tänjas ut och bidra till ett mer tillåtande klimat kring hur 

män och kvinnor ”är” eller ”ska” vara.     

 

Om fler lärare börjar granska och ifrågasätta innehållet i de läromedel som finns kan vi 

kanske ta ett steg mot en mer jämställd skola, där eleverna får utvecklas utan fördomar 

kring kvinnor och män. 

8.1 Vidare forskning 

En tendens som funnits i denna studie är att män ofta ”äger” kvinnor i texten. Detta 

grundar sig på att det ofta har påträffats formuleringar som ”min fru”, ”hans kvinna” eller 

”min mamma”. Det skulle därför vara intressant att undersöka om kvinnor och män får 

inta positioner som subjekt och objekt i texten. Därmed får sammanhanget i texten också 

en större betydelse än i denna undersökning. Det skulle också vara intressant att jämföra 

hur läromedel riktade mot olika yrkesförberedande program behandlar 

jämställdhetsfrågan eftersom det på många yrkesförberedande program kan finnas en 

överrepresentation av kvinnliga eller manliga elever. 
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Bilaga 1. Personbeskrivande adjektiv och particip i Människans texter Svenska 1 

Betydelsefält Man Antal Kvinna Antal Totalt 

Ålder Gammal (2) 

Ung 

Äldst 

9-årig 

5 

71% 

Ung (2) 2 

29% 

7 

100% 

Nationalitet, ras och 

kön 

Amerikansk (4) 

Böhmisk 

Fransk 

Grekisk (2) 

Holländsk 

Irländsk 

Manlig 

Romersk 

Tysk (3) 

15 

71% 

Fransk (2) 

Kvinnlig 

Polskfödd 

Svensk 

Tyskromersk 

6 

29% 

21 

100% 

Klädsel och 

utseende 

Axelbred 

Ful 

Lång 

Modern (2) 

Skön 

Stor (8) 

Vacker 

15 

68% 

Blondin 

Himmelsk 

Jungfrulig 

Nattsvart 

Skön 

Stor 

Väldig 

7 

32% 

22 

100% 

Fysiska och 

fysiologiska 

tillstånd 

Mager 1 

33% 

Gravid 

Havande 

2 

67% 

3 

100% 

Psykiska 

egenskaper och 

tillstånd 

Allvarlig 

Arg 

Förargad 

God 

Utled 

5 

62,5% 

Elak 

Nöjd 

Strategisk 

3 

37,5% 

8 

Anlag kunnande 

och erfarenhet 

Listig 

Slug 

Vis (2) 

4 

80% 

Kunnig 1 

20% 

5 

100% 

Tempo och rörelser Kraftfull 

Stark 

2 

50% 

Rörlig 

Stark 

2 

50% 

4 

100% 

Mimik och 

fysiologiska 

förändringar 

 0 

0% 

Jämrande 1 

100% 

1 

100% 

Social situation Eländig 

Ensam 

2 

50% 

Arma 

Gift 

2 

50% 

4 

100% 
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Djärv 

Fullkomlig (3) 

Förmäten 

Obetvinglig 

Ståndaktig 

Ädel 

47% Framgångsrik 

Iskall 

Mäktig (2) 

Obefläckad 

Skuldlös 

Ädel 

Älsklig 

Ärevördig 

53% 100% 

Totalt  58 

62% 

 36 

38% 

94 

100% 

Siffran inom parentes anger antalet enskilda förekomster av belägget. 

 

  



 

Bilaga 2. Personbeskrivande adjektiv och particip i Svenska 1 helt enkelt 

Betydelsefält Man Antal Kvinna Antal Totalt 

Ålder Gammal (4) 

Ung 

15-årig 

6 

50% 

Gammal (3) 

Ung (3) 

6 

50% 

12 

100% 

Nationalitet, ras och 

kön 

Manhaftig 1 

33% 

Kvinnlig (2) 2 

67% 

3 

100% 

Klädsel och 

utseende 

Ful 

Hög 

Liten 

Skön 

Smärt 

Spinkig 

Strålande 

Vacker 

8 

80% 

Ful 

Vacker (2) 

3 

20% 

11 

100% 

Fysiska och 

fysiologiska 

tillstånd 

Halvdöd 1 

50% 

Misshandlad 1 

50% 

2 

100% 

Psykiska 

egenskaper och 

tillstånd 

Förvånad 

Glad (2) 

Lycklig (7) 

Olycklig 

Ond (3) 

Våldsam 

Öm 

16 

67% 

Evil (ond) (2) 

Försiktig 

Osäker 

Självsäker 

Stenhård 

Tablettdimmig 

7 

33% 

23 

100% 

Anlag kunnande 

och erfarenhet 

Dum 1 

50% 

Studiebegåvad 1 

50% 

2 

100% 

Tempo och rörelser Snabb 

Stark 

2 

100% 

 0 

0% 

2 

100% 

Mimik och 

fysiologiska 

förändringar 

Blek (2) 

Full 

Mager (3) 

6 

75% 

Skrikande 

Stum 

2 

25% 

8 

100% 

Social situation Ny (8) 

Rik 

9 

82% 

Ensam 

Fattig 

2 

18% 

11 

100% 

Sociabilitet  0 

0% 

Främmande 

Kall 

Ovänlig 

Oövervinnerlig 

4 

100% 

4 

100% 

Totalt  50 

64% 

 28 

36% 

78 

100% 

Siffran inom parentes anger antalet enskilda förekomster av belägget. 



 

Bilaga 3. Personbeskrivande adjektiv och particip i Språket och berättelsen 1 

Betydelsefält Man Antal Kvinna Antal Totalt 

Ålder Äldre (3) 3 

60% 

Ung 

Äldre 

2 

40% 

5 

100% 

Nationalitet, ras och 

kön 

Engelsk 

Feminin  

2 

100% 

 0 

0% 

2 

100% 

Klädsel och 

utseende 

Mörk 

Lång 

Långhårig 

3 

75% 

Svartklädd 1 

25% 

4 

100% 

Fysiska och 

fysiologiska 

tillstånd 

Bräcklig (2) 2 

50% 

Frisk 

Normal 

2 

50% 

4 

100% 

Psykiska 

egenskaper och 

tillstånd 

Förundrad 

Galen (2) 

God (2) 

Knäpp (2) 

Rädd (2) 

9 

82% 

Glad 

Knäpp 

2 

18% 

11 

100% 

Anlag kunnande 

och erfarenhet 

 0  0 0 

Tempo och rörelser Stark (2) 2 

100% 

 0 

0% 

2 

100% 

Mimik och 

fysiologiska 

förändringar 

 0 

0% 

Sjuk 1 

100% 

1 

100% 

Social situation Anställd 

Bra 

Fattig 

Gay 

4 

67% 

Bäst (2) 2 

33% 

6 

100% 

Sociabilitet Bestämd 

Cool (3) 

Duglig (2) 

Folkskygg (3) 

9 

100% 

 0 

0% 

9 

100% 

Totalt  34 

77% 

 10 

23% 

44 

100% 

Siffran inom parentes anger antalet enskilda förekomster av belägget. 

 


