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Abstract 

This is a study of two English textbooks for the courses English 5 and English 6 for the Swedish Upper 

Secondary School. The main aim of this study was to determine whether men or women are over-

represented in textbooks and whether or not the men and women in the textbooks convey harmful or 

otherwise negative stereotypes in breach of the curriculum’s standards. The results show that men are 

over-represented in both textbooks. The results also show that men are featured more frequently than 

women in both text and in pictures and that men are more frequently portrayed in a stereotypical way in 

pictures than in text. However, the study has also found that women, while given less room in the 

textbooks, are not portrayed stereotypically neither in text nor in pictures. 
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1 Inledning 

 

Att undersöka och analysera läroböcker är i princip alltid relevant eftersom det hela 

tiden kommer ut nya läroböcker. I det här examensarbetet analyseras läroböcker för 

Engelska 5 och 6 ur ett genusperspektiv. Då jämställdhet understryks i läroplanernas 

inledande och övergripande mål som handlar om skolans värdegrund. Men varför är det 

viktigt att analysera just läroböcker? Enligt Niklas Ammert (2011, 26) har läroböcker en 

dominerande roll i undervisningen, inte bara i Sverige, utan i så gott som hela världen. 

Även Boel Englund (2011, 280-281) hävdar att läroboken fortfarande har en väldigt 

stark position inom skolan och att så lite som 2% av alla lärare i Sverige inte använder 

sig av läroböcker. Ammert menar att medan undervisningen självklart påverkas av flera 

olika faktorer såsom elevgruppen, läraren och tillgängliga resurser så är läroboken 

fortfarande central. Även i de fall där man använder läroboken som referens snarare än 

som något att rätta sig efter, eller då man tydligt tar avstånd från läroboken, blir boken 

något att förhålla sig till. Ammert (2011, 28) refererar till en LO-rapport från 1987 (LO-

medlemmar i välfärden 1987, 125) där det tydligt framgår att för en icke försumbar del 

av den svenska befolkningen är de läroböcker som de kommer i kontakt med under 

skolgången de enda böckerna som de någonsin kommer i kontakt med. För den här 

delen av befolkningen finns det en risk för att vad de anser vara kunskap värd att besitta 

baseras helt och hållet på de läroböcker som de kommit i kontakt med under sin 

skolgång. Med detta i åtanke är det av stor vikt att undersöka vad läroböcker innehåller 

och vilka värderingar som de förmedlar. 

 

Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA) har granskat läroböcker inom ämnena 

historia och samhällskunskap (Ann-Sofie Ohlander, 2010) utifrån ett genusperspektiv 

för att se om de krav på jämställdhet som finns i Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (LGY 11)  uppfylls. Denna typ 

av granskning har dock inte gjorts av DEJA inom ämnet engelska, varpå det är relevant 

att utföra den här typen av undersökning inom ämnet engelska. Det bör nämnas att det 

har gjorts tidigare examensarbeten inom just det här området (Bethencourt Traverso, 

2007, Magnusson, 2007, Åström, 2009) men det var innan LGY 11 trädde i kraft och 

gjordes på andra läroböcker än de som undersöks här. Angående vikten av jämställdhet i 

skolan så står det att läsa i inledningen till LGY 11: 

 
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) 

 

Det är med andra ord tydligt att man från Skolverkets sida menar att all utbildning inom 

skolan ska förmedla jämställdhet mellan könen, vilket då i förlängningen även innebär 

att de läromedel som används i skolan ska förmedla jämställdhet. Det står även i LGY 

11 att: 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan 

utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller 

kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas 

med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. (Skolverket 2011, 5) 
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Med detta i åtanke så bör skolan aktivt jobba för att inte reproducera stereotyper kring 

kön, etnisk tillhörighet, religion, könsöverskridande identiter eller uttryck, sexuell 

läggning, ålder eller funktionsnedsättningar. För att kunna göra detta är det viktigt för 

skolor och de som jobbar där att vara medvetna om de läromedel som används 

reproducerar stereotyper, och i så fall hur de reproducerar dessa stereotyper. Med detta 

sagt så behöver man inte kasta ut alla läromedel som reproducerar stereotyper, utan de 

kan användas för att belysa just dessa saker och problematisera dem med eleverna. 

Detta förutsätter förstås att lärare och andra som använder sig av läromedlen är 

medvetna om vilka stereotyper som reproduceras. 
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2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur representationen av män och 

kvinnor ser ut i läromedel för Engelska 5 och Engelska 6. Representationen gäller då 

både i fråga om hur ofta män och kvinnor förekommer i läromedlen, men också hur män 

och kvinnor framställs och huruvida det främjar jämställdhet i likhet med LGY 11. 

Utifrån detta syfte formulerades följande frågeställningar: 

 

- I hur stor utsträckning omnämns kvinnor och män i läromedlen, finns det någon 

under- och överrepresentation? 

- Hur framställs kvinnor och män, det vill säga är det stereotypa könsroller som 

reproduceras? 
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3 Forskningsbakgrund med beskrivning av teori och 

definition av nyckelbegrepp 

 

Den teori som det här arbetet utgick ifrån är genusteori vilken fokuserar på just genus 

och könsroller mellan (i det här fallet) män och kvinnor samt hur könsrollerna påverkar 

och påverkas av rådande maktförhållanden i samhället. Anledningen till att det enbart är 

män och kvinnor som är i fokus är dels det begränsade utrymmet i undersökningen, och 

dels att det i läroböcker sällan förekommer transpersoner eller människor av andra 

könstillhörigheter. 

 

3.1 Genus och könsroll  

 

Edlund, Erson och Milles (2007, 28-29) tar upp svårigheterna kring begreppet genus, 

särskilt i förhållande till begreppet kön. Innan 1970-talet var begreppet kön, det vill säga 

det biologiska könet, starkt förknippat med könsroller. Män och kvinnor ansågs ha olika 

förutsättningar i livet och därför hade de också naturliga roller att spela. Under 1970-

talet började man dock skilja på det biologiskt givna och det som hade skapats socialt 

och kulturellt. Detta möjliggjordes genom införandet av begreppet genus som syftar till 

det socialt och kulturellt skapade (Edlund, Erson, Milles 2007, 28-29). 

 

Att definiera ordet genus kan vara svårt. Enligt Yvonne Hirdman (2001, 12) är det 

viktigt att man skiljer ordet genus från ordet könsroll, som annars används synonymt 

med varandra. Hon förklarar att ordet genus började användas därför att ordet könsroll 

under 1980-talet hade blivit urvattnat och tappat i kraft, vilket betydde att det analytiska 

begreppet ”könsroll” blivit reducerat till en tvetydig enkelhet. Innan den feministiska 

forskningen började ta fart under 1960- och 70-talen såg man biologiska kön som den 

enda faktorn, och att det därifrån kom naturliga könsroller. Hirdman (2001, 13) menar 

att politikerna under den här tiden höll just ”rollerna” ansvariga för de ojämlikheter som 

framträdde i samhället eftersom rollerna inte längre var funktionella, vilket då 

insinuerar att de varit funktionella tidigare. Med det här synsättet var problemet med 

ojämlikhet enkelt att råda bot på – byt ut din könsroll mot en roll som passar dig bättre. 

Hirdman listar tre stereotypa synsätt på kvinnan, nämligen: 

 

A – icke A: Det här synsättet är typiskt för det antika Grekland där man såg kvinnan 

som icke närvarande (Hirdman 2001, 27). Man resonerade i banor som ”man = form” 

och ”kvinna = formlöshet”. När man filosoferade om människans förhållande till 

gudarna, vilket var uppåt, och till djuren, vilket var neråt, var kvinnor inte ens med i 

ekvationen. 

 

A – a: Det här synsättet var starkt dominerande under lång tid, och även detta kom till 

under antikens Grekland i och med Aristoteles tankar om manligt och kvinnligt 

(Hirdman 2001, 28) men fick som störst genomslag under medeltiden i Europa. Gravt 

förenklat kan man säga att A – a innebär att kvinnan är en sämre, ofulländad version av 

mannen. Något har gått snett under samlaget mellan man och kvinna, vilket resulterar i 
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att avkomman blir defekt, det vill säga ”a”, en kvinna. Det var dock inte enbart av ondo, 

som Hirdman (2001, 31) påpekar. Om kvinnan var en sämre version av mannen, var 

hon fortfarande man, vilket då kunde ge henne en ny form av legitimitet. Enligt 

Hirdman kunde monarker som Elisabeth I och drottning Christina dra nytta av detta då 

de talade till sina trupper och liknande. 

 

A – B: I det sista av synsätten som Hirdman (2001, 35) beskriver, som även det 

härstammar från antikens Grekland, ser man på män och kvinnor som två separata 

människosorter. Det har alltså ett dikotomiskt synsätt på kön. Inom detta synsätt är män 

och kvinnor varandras motsater, de är kontraster till varandra. Poängen är att män och 

kvinnor är totalt åtskiljda, olika arter. Hirdman menar att man i viss mån kan se det som 

att det här synsättet är en vidareutveckling av A – icke A synsättet (2001, 36). Det är 

enligt Hirdman (2001, 37-38) genom det här synsättet som man på 1800-talet tyckte sig 

finna stöd i Darwins evolutionsteori, eller rättare sagt inom dess sidoanmärkningar. 

Darwin menade att eftersom kvinnor inom alla tider har valts för sin skönhet så är det 

inte konstigt att de har utvecklats till just det ”täckta könet”. Detta betyder i förlängning 

att kvinnor inte har utvecklat samma förståndsgåvor som män, vilket har resulterat i att 

de inte har ett lika välutvecklat intellekt. Även Rousseau gav sig in i den här 

diskussionen under 1800-talet och menade att kvinnans enda roll var att underkasta sig 

sitt biologiska öde, det vill säga att föda barn och ta hand om barn (Hirdman 2001, 37). 

Dessa tongångar kom att bli dominerande då man allt mer började ”förstå” kvinnan med 

kvinnokroppen som utgångspunkt. Kvinnan var reproduktiv och fokus kom att ligga på 

just äggstockar, bröst och livmoder, dessa reproduktiva organ som kvinnan ansågs tänka 

med. Allting kopplades till dessa – om kvinnan till exempel läste för mycket kunde hon 

få svåra menstruationer och liknande då kraften drogs direkt från hennes livmoder 

(Hirdman 2001, 40). Det var genom dessa tankar som man under 1800-talet under 

läkekonstens fana uppmanade alla kvinnor att vara orörliga på alla områden så att de 

inte skulle riskera att bli sterila. Enligt Hirdman var det just så feministen först kom att 

framställas – en fruktansvärd onaturlighet som inte lydigt följer sitt könsorgan och sitt 

biologiska öde (2001, 41). Paradoxalt nog är det, som Hirdman pekar ut, ofta samma 

personer som betonar hur män och kvinnor, A – B, är fundamentalt olika varandra rent 

biologiskt, som också betonar hur viktigt det är att kvinnan, B, måste skapas till tuktad 

natur och att hon annars blir onaturlig (2001, 43). På så sätt skapas alltså den naturliga 

kvinnorollen på artificiell väg genom mannen. 

 

Det är det här sistnämnda synsättet som den här undersökningen utgick ifrån. Den 

utgick alltså utifrån ett dikotomiskt synsätt, att det finns två kön – ett manligt och ett 

kvinnligt. I den här undersökningen finns det inga gråzoner mellan könen, det finns män 

och kvinnor och ingenting däremellan. Detta medför också att det finns vissa 

stereotypiska egenskaper och kvalitéer som tillskrivs respektive kön, och det kommer 

undersökningen att fokusera på. Vad som anses vara stereotypen av manligt och 

kvinnligt kan variera beroende på till exempel vilket land man befinner sig i, 

klasstillhörighet eller ålder, se Representation och normer. 

I Nationalencyklopedin (2017) definieras begreppet genus som ett:  

...begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används 

för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar 

människors sociala kön. 



10 
 

3.2 Representation och normer 

 

Hirdman (2001, 77) tar i sin bok Genus upp det så kallade ”stereotypa genuskontraktet”, 

vilket hon beskriver som ett paket av tankar, praktiker och villkor som alla påverkar 

könens relation till varandra. För att visa hur detta uttrycker sig historiskt sett och i vår 

samtid visar hon i boken upp ett antal citat ur diverse litterära verk och uttalanden som 

framstående personer inom olika områden har gjort som förstärker de manliga och 

kvinnliga stereotyperna. I kapitlet ”Den naturliga ordningen” (2001, 80) tar hon upp 

normativa uttalanden om hur saker och ting bör vara mellan man och kvinna. Mannen 

ska vara den som tar hand om kvinnan, som i sin tur föder och tar hand om barn. 

Kvinnans förmåga att föda barn blir hennes enda öde enligt den ”naturliga ordningen”. 

Hirdman slår slutligen fast att det är detta praxis runt kvinnan som resulterar i att den 

kvinnliga normen är att hon är förpassad till hemmet, underbetald, underordnad och 

underrepresenterad. 

 

Det stereotypa könskontraktet är enligt Hirdman (2001, 85) i grund och botten det som 

står skrivet i äktenskapets urtext – ”Tager du denna kvinna att sörja för i nöd och lust? 

Tager du denna man att lyda och älska i nöd och lust?” Det är alltså mannen som ska 

försöja kvinnan, som i utbyte mot detta blint ska lyda sin man. Hirdman pekar på att det 

är brott mot denna tanke som man bland annat vände sig mot under franska 

revolutionen när kvinnor försökte få igenom medborgerliga rättigheter. Man ansåg att 

kvinnor som ville ha rättigheter var skamlösa, och undrade om de helt enkelt inte hade 

blivit tillräckligt väl omhändertagna. 

 

Definitionen av det stereotypa i den här undersökningen kommer även att baseras till 

viss del på beskrivningarna av manligt och kvinnligt i boken Gender Studies av Cranny-

Francis, Waring, Stavropoulos och Kirkby (2003). Författarna menar att det som ses 

som stereotypt kvinnligt är framförallt vårdande, ömhet och känslighet (2003, 143). 

Författarna menar vidare att denna stereotyp kommer sig av det enkla faktum att 

kvinnor har en livmoder och därför har naturligt bra hand med barn, som kräver 

förutnämnda egenskaper av den som vårdar dem, och större tålamod. De påpekar dock 

att det inte bara är dessa positiva egenskaper som förknippas med den stereotypa 

kvinnan. De visar på att kvinnor ofta uppfattas som att vara mer benägna att bli 

hysteriska och lida av andra mentala svårigheter (Cranny-Francis, Waring, 

Stavropoulos, Kirkby, 144). En av de vanligaste stereotyperna som reproduceras menar 

de är den glada hemmafrun som sköter barnen och hemmet och allt vad det innebär 

medan mannen står för hushållets inkomst genom att jobba (Cranny-Francis, Waring, 

Stavropoulos, Kirkby, 144-145). Till skillnad från kvinnor framställs män enligt 

författarna som stereotypt avlägsna, rationella och auktoritära till naturen (Cranny-

Francis, Waring, Stavropoulos, Kirkby, 145). De påpekar dock att det är viktigt att inse 

att det är den vita, medelklassmannen i västvärlden som står för stereotypen här. 

 

Karin Milles (2008, 35) tar i sin handbok Jämställt språk upp att många yrken, 

sysselsättningar och förtroendeuppdrag kan vara mer eller mindre könsmärkta. Några av 

exemplen som hon tar upp är sjuksköterska, redaktör och kirurg, där enbart det första är 

stereotypt kvinnligt medan de andra två ses som stereotypt manliga. En av 

anledningarna till detta menar Milles är det faktum att det är en majoritet av män som är 
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redaktörer och kirurger (cirka 85% då boken skrevs) medan det är en majoritet av 

kvinnor som är sjuksköterskor. 

 

3.3 Tidigare forskning 

 

Tidigare forskning som bedrivits inom detta område har bland annat gjorts av Ann-

Sofie Ohlander på uppdrag av DEJA. Ohlander (2010a, 2010b) gjorde undersökningar 

på läroböcker i historia och samhällskunskap. I sina rapporter så undersöker hon fyra 

läromedel och en lärarhandledning utifrån tre huvudsakliga utgångspunkter: Hur mycket 

utrymme får män och kvinnor i text och bild, hur framställs män och kvinnor, och 

slutligen om både manliga och kvinnliga perspektiv kommer fram i läromedlen. Det 

Ohlander kommer fram till i båda sina undersökningar är att det är en väldigt 

framträdande överrepresentation av män i alla läromedel, men särskilt mycket i de som 

är riktade mot gymnasieskolan. I läromedlen för historia är det så pass grov 

överrepresentation av män att kvinnor helt och hållet faller bort enligt Ohlander (2010a, 

67). I samhällskunskap ser det enligt Ohlander (2010b, 77) inte riktigt lika illa ut i och 

med att jämställdhet problematiseras till viss del, även om det är förhållandevis lite. 

 

3.3.1 Tidigare examensarbeten 

 

Annette Magnusson (2007) undersökte läromedlet Wings ur ett genuspersktiv och 

undersökte då  hur många gånger kvinnor/flickor och män/pojkar omnämndes i texter 

och övningar samt vem som hade en aktiv respektive passiv roll. Hon undersökte även 

vilka yrken, handlingar och attribut som var kopplade till personerna. Hon kom fram till 

att läromedlet på det stora hela förmedlar ett sunt genusperspektiv, men att det på vissa 

ställen i läromedlet ändå kommer fram traditionella könsroller och negativa 

förväntningar på båda könen. 

 

Även Therese Åström (2009) undersökte läromedlet Wings ur ett genusperspektiv men 

kom fram till andra resultat än Magnusson. Tillvägagångssättet har varit snarlikt i den 

mening att de båda räknat omnämningar av män och kvinnor i läromedlet. Åström 

menar att det i hennes undersökning framkommer att män är starkt överrepresenterade i 

läromedlet och att författarna inte jobbat mot att skapa ett jämställt läromedel. 

 

Slutligen har Nathalia Bethencourt Traverso (2007) gjort en undersökning på 

jämställdhet och representation i läromedel för engelska. Det hon kommer fram till i sin 

undersökning är att det inte räcker med att bara mäta hur ofta män och kvinnor 

omnämns i texter, utan att man måste ta in flera andra faktorer för att få en rättvis bild 

av hur representationen ser ut. Hon diskuterar bland annat hur en jämställd lärobok i 

engelska skulle kunna se ut, hur lärare på ett praktiskt sätt kan belysa genusfrågan i 

undervisningen, om det är möjligt att bedriva en objekt undervisning samt hur lärare 

kan bedriva en pedagogik med ett kritiskt förhållningssätt. 
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4 Metod och material med kritisk reflektion 

I den här delen kommer metoden för själva undersökningen, materialet som använts 

samt urvalet av materialet att redovisas. I slutet av kapitlet kommer det även en kritisk 

reflektion av valet av metod. 

4.1 Urval av läroböcker 

 

Materialet som undersöks i det här arbetet är två läroböcker för gymnasiet, närmare 

bestämt kurserna Engelska 5 och Engelska 6. Valet av läroböcker utgick ifrån att de var 

tvungna att vara författade efter att LGY 11 trätt i kraft och att de fanns tillgängliga på 

Umeå Universitets bibliotek. 

 

De två läroböcker som har undersökts i det här arbetet är ur bokserien World Wide 

English som är riktad mot gymnasiet. Båda läroböckerna har författats av Christer 

Johansson, Kerstin Tuthill och Ulf Hörmander. Läroböckerna är utgivna av Sanoma 

Utbildning i Stockholm år 2014. I och med att de är utgivna år 2014 så är de författade 

utefter LGY 11. Läroböckerna har ingen särskilt inriktning utan är allmänna till sin 

karaktär. Det bör nämnas att läroböckerna har texter skrivna av externa författare och att 

läromedelsförfattarna endast står för urvalet och beskrivning av texterna samt uppgifter 

tillhörande texterna. World Wide English 5 är totalt 352 sidor fördelat över 25 kapitel 

och ett antal sidor med diverse listor och arbetsuppgifter. World Wide English 6 är totalt 

360 sidor utspritt över 25 kapitel. 

 

4.2 Läromedelsanalys 

 

När Niklas Ammert (2011, 19) skriver om läromedelsanalys beskriver han en så kallad 

”didaktisk kommunikationskedja” för att synliggöra hur läromedel kommer till och hur 

de påverkar lärare och elever. Han menar att kedjan startar i en samhällelig, politisk, 

kulturell och utbildningsrelaterad kontext som går genom läroboksförfattare och förlag 

vidare till skolan med dess lärare och elever. Kedjan fortsätter därefter genom att elever 

tar till sig innehållet i undervisningen och utvecklar kunskaper och färdigheter, vilket 

resulterar i att cirkeln sluts då de slutligen deltar i samhällslivet där resonemanget tog 

sin utgångspunkt. Den här didaktiska kommunikationskedjan kan med fördel 

undersökas vidare genom tre analytiska perspektiv som Ammert använder sig av:  

- Det processuella perspektivet 

- Det strukturella perspektivet 

- Det funktionella perspektivet 

-  

4.2.1 Det processuella perspektivet 

 

Ammert (2011, 29) menar att läroboken kan studeras som en del i en process som föds 

ur den samhälleliga kontexten, från författaren till den färdiga produkten. Vidare menar 

han att man kan se det som en process från en färdig produkt, via förmedling till 
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mottagande. Efter att detta skett kan man enligt det processuella perspektivet se 

läromedlet som en konsumerad produkt i det samhället som eleven skapar, lever och 

bidrar till att utveckla. Det processuella perspektivet lämpar sig bäst som ett 

övergripande perspektiv och användes därför inte i det här arbetet. 

 

4.2.2 Det strukturella perspektivet 

 

Enligt Ammert (2011, 29) har mycket av den forskning som har gjorts rörande 

läroböcker tillhört det strukturella perspektivet, vilket är i en tidig del av den didaktiska 

kommunikationskedjan. Forskningen här fokuserar på vad som påverkar hur läroboken 

har kommit till och hur den har utformats i ett tänkt fruset ögonblick, som en del i en 

struktur eller i ett fast system i balans. Runt läroboken finns strukturella förutsättningar i 

form av lagstadgade styrdokument, det rådande politiska klimatet, kraven från 

marknaden, vetenskapliga rön och så vidare. Då detta perspektiv i huvudsak fokuserar 

på strukturerna kring utformandet av läromedel är det inte av något intresse för den här 

undersökningen och användes därmed inte. 

 

4.2.3 Det funktionella perspektivet 

 

Slutligen menar Ammert (2011, 33) att man istället för att fokusera på lärobokens 

tillkomst kan studera vad det faktiskt är som läroboken förmedlar. Inom det funktionella 

perspektivet riktas alltså fokus mot läroboken, vad den förmedlar och dess relation till 

läsaren. Lärobokens funktion kan här handla om att stimulera elever till att utveckla 

kunskaper om komplexa ämnesinnehåll eller andra färdigheter. Det är dock inte den 

enda funktionen som läroböckerna kan ha, de kan också fungera identitetsbefästande 

eller för att legitimera olika former av maktpolitik. Enligt det funktionella perspektivet 

är läroböcker en del av den så kallade socialiationsprocess där människors syn på sig 

själva och samhället formas. Då det funktionella perspektivet belyser vad som faktiskt 

förmedlas till lärare och elever via läroböcker var det detta perspektiv som användes för 

denna undersökningen. 

 

Klas-Göran Karlsson (2011, 45) skriver att när det gäller analys av läroböcker så finns 

det två fundamentala tolkningsmönster att följa. Det första går ut på att läroboken 

fungerar som en spegel för makten, det vill säga ett uttryck för de maktägandes ideala 

självförståelse och viljan att stärka eller behålla deras maktpositioner, dels genom att 

socialisera och dels genom att disciplinera eleverna och de blivande medborgarna. Det 

andra tolkningsmönstret innebär att läroboksförfattaren och dennes verk är ett lydigt och 

effektivt redskap för denna makts ambition att prägla elevers och blivande medborgares 

identiteter och bild av världen. Lydigheten här ligger i tanken att det går en slags rät 

linje mellan en lärobok och den politiska vilja som statsmakten för in i läroplaner. Dessa 

två tolkningsmetoder är sammanhängande men de är inte uteslutande förenliga. Vidare 

menar Karlsson att läroboken alltid står i ett slags dubbelt förhållande till makten. Den 

är dels ett resultat av och dels en orsak eller upphov till den.  
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4.3 Bildanalys 

 

I likhet med Margareta Wallin Wictorins kapitel i Att spegla världen (2011, 219) så 

används ordet bild här som en samlingsterm för visuella representationer som kan ha 

olika utformning och vara utförda i olika tekniker. Dessa utgör tvådimensionella 

återgivningar av föremål, tankar, förlopp eller fenomen. Det är dock viktigt att påpeka 

att även saker som kanske är dolda för mänsklig syn eller inte har någon materiell form, 

till exempel relationer, ändå kan gestaltas. Vidare förklarar Wallin Wictorin (2011, 220) 

att bilder kan användas för att hjälpa oss strukturera tankar just genom deras gestaltande 

förmåga, vilket kan användas i pedagogiskt syfte. Förutom detta menar Wallin Wictorin 

(2011, 221) att bilder även kan ha som funktion att konkretisera och informera. Hon 

varnar dock att man måste ha i åtanke att det är sällan som något sker helt neutralt, och 

gestaltningar kan bidra till att generera värderingar, till exempel utifrån ett 

genusperspektiv. Det nämns här även att all kommunikation, inklusive bilder, bygger på 

konventioner inom en mer eller mindre begränsad kontext och därför kan fungera som 

starkt konserverande. Wallin Wictorin (2011, 226) har även en lista med frågor att 

använda sig av när man analyserar läroböcker utifrån ett bildperspektiv som ser ut som 

följer: 

 

 Vad är det för typ av bilder, i vilken utsträckning är deras innehåll relevant för bokens 

ämne? 
 Genererar bilderna relevanta och önskvärda värderingar? 
 Har bilderna potential att väcka uppmärksamhet och skapa intresse? 
 Är bilderna gestaltade på sådant sätt att de förmår att konkretisera, strukturera och 

informera, och på så sätt utgöra kognitiv stimulans och på ett bra sätt verka 

kompensatoriskt, expanderande och fördjupande med avseende på den skrivna texten? 
 Är bildtexterna väl formulerade så att de förankrar bilderna i en tolkning som är 

relevant i sammanhanget? 
 Är bilderna väl placerade i relation till den skrivna text de hör ihop med? Samverkar 

text, bilder och bildtexter på ett sådant sätt att läsaren får hjälp att förstå sammanhang i 

texten? 
 Är bildmaterialet anpassat efter målgruppens ålder och kognitiva förmågor? 
 Bidrar bilderna positivt till bokens totala estetiska uttryck? 
 Förstärks bildernas status av (historiskt) källmaterial med hjälp av tillräcklig ursprungs- 

och sammanhangsinformation, eller utgör de endast illustration? (Wallin Wictorin 

2011, 226) 

 

Ur dessa frågeställningar var det endast en som var tillräckligt relevant för den här 

undersökningen, nämligen: ”Genererar bilderna relevanta och önskvärda värderingar?”. 

Relevanta och önskvärda värderingar i det här fallet är de krav på jämställdhet som lyfts 

fram i LGY 11. 

 

Catharina Elsner beskriver i sin handbok Att tolka och analysera bilder (1998, 36) att 

bilder på samma sätt som ord kan åskådliggöra föreställningar och erfarenheter. Med 

det här synsättet menar hon att skapande av bilder kan ses som en språklig handling, 

vilket då innebär att det finns en sändare, ett budskap och en mottagare. Det som sägs i 

bilder kan då i olika grader vara riktat till tänkta mottagare. På detta sätt kan alltså bilder 

fungera lika väl som ord för att reproducera eller utmana stereotyper. 
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4.4 Textanalys 

 

När man talar om textanalys kan man syfta på många olika saker, och det är för att en 

textanalys kan göras på många olika sätt i olika syften. I den här undersökningen är 

saker som satser, struktur och syntax inte av något intresse och kommer därför inte att 

analyseras. Det som istället ligger i fokus är det som Lennart Hellspong (2001, 34)  

kallar den ideationella strukturen, det vill säga innehållet i texten. 

 

4.5 Metod för granskning av läromedel 

 

Läroböckerna granskades dels genom analys av själva texterna i böckerna och dels 

genom analys av de bilder som finns i böckerna. Detta gjordes manuellt genom 

närläsning av texterna i läroböckerna. Det är alltså både en kvantitativ och en kvalitativ 

undersökning. Eftersom det finns begränsat med utrymme i det här arbetet är det 

nödvändigt att göra en del avgränsningar. Det som analyserades i första hand är 

förekomsten av män och kvinnor i texterna, alltså hur många gånger män respektive 

kvinnor nämns. Detta gjordes utifrån Lena Lind Palickis (2005, 171-173) metod för att 

analysera könsmarkerade konstruktioner av män och kvinnor i läromedel. De 

könsmarkerade orden som räknades är: 

 

 pronomen i tredje person (till exempel hon och han) 

 adjektiven manlig/kvinnlig med alla möjliga synonymer 

 substantiven man/kvinna med synoymer 

 sammansättningar med man-/kvinno- som förled (till exempel kvinnomisshandel) 

 personnamn 

 övriga könsmarkerade ord såsom yrkes- och släktbeteckningar (till exempel 

sjuksköterska och bror) (Lind Palicki 2005, 171-173) 

För att kunna avgöra om det var en jämställd fördelning mellan män och kvinnor rent 

procentuellt utgick undersökningen från en 40-60 % mall enligt Karin Milles modell 

(2008, 64). Om något av könen representeras till mer än 60 % ansågs läromedlet vara 

ojämställt. Resultaten tabellfördes för att underlätta överblickar av resultaten. 

 

Den kvalitativa delen av undersökningen gick ut på att analysera hur män och kvinnor 

framställs i texterna.  Det som undersöktes här var vilka adjektiv som används för att 

beskriva män och kvinnor samt om dessa reproducerar stereotypa könsroller eller om de 

främjar jämställdhet i likhet med jämställdhetskravet i LGY 11. Den kvalitativa delen 

av undersökningen baserades till viss del på de frågeställningar som Ann-Sofie 

Ohlander (2010, 13) utgått ifrån när hon på uppdrag av Skolverket undersökte om 

läromedel inom ämnet historia är jämställda. De frågeställningar hon utgår ifrån är: 

 

 Hur definieras jämställdhet mellan könen?  

 I vilken utsträckning används begreppet jämställdhet och vilken innebörd ges 

begreppet?  

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

 Kan man urskilja kvinnliga och manliga perspektiv? 
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 Är både kvinnor och män subjekt, huvudpersoner i framställningen?  

Av dessa är framför allt frågeställningen om hur män och kvinnor behandlas i 

förhållande till varandra relevant för den här undersökningen, de övriga är tämligen 

irrelevanta för undersökningen. 

 

Undersökningen gick till på det sättet att adjektiven räknades och tabellfördes så att det 

tydligt syntes vilka adjektiv som använts för att beskriva män respektive kvinnor. 

Endast de adjektiv som avser människor räknades. För att kunna avgöra om läromedlen 

reproducerade stereotypiska könsroller eller utmanade dem utgick undersökningen 

främst från Linda Bems ”Bem’s Sex-Role Index”-lista (BSRI) (1974) över typiska 

manliga, kvinnliga och könsneutrala adjektiv. Vissa av adjektiven är dock flera ord då 

de beskriver ett sätt att agera. De räknade adjektiven jämfördes mot BSRI-listan för att 

se hur väl de stämde överens med typiska manliga och kvinnliga stereotyper. Eftersom 

det skulle bli en alldeles för stor uppgift att skriva ut alla möjliga adjektiv så har den här 

listan använts som avgränsning, och synonymer och snarlika ord räknades som manliga, 

kvinnliga eller neutrala. Ett exempel på detta är om en man i en text skulle beskrivas 

som ”muskulös” eller ”stark” så kommer det att räknas under synonymen ”atletisk”. 

Värt att nämna är också att de adjektiven som listas här stämmer bra överens med den 

bild av det stereotypa manliga respektive kvinnliga som lyfts fram i Hirdman (2001) 

såväl som Cranny-Francis (2003) och till viss del även Milles (2008). 

 

4.5.1 Bem’s Sex-Role Index 

 

Typiskt manliga adjektiv: agera som en ledare, aggressiv, ambitiös, analytisk, säker, 

atletisk, tävlingsinriktad, står upp för sina övertygelser, dominant, kraftfull, har 

ledarskapskvalitéer, självständig, individualistisk, tar lätt beslut, maskulin, har självtillit, 

självförsörjande, stark personlighet, villig att stå upp för sig själv, villig att ta risker. 

 

Typiskt kvinnliga adjektiv: tillgiven, uppmuntrande, barnslig, visar medkänsla, 

använder inte fult språk, ivrig att blidka sårade känslor, feminin, lätt att smickra, snäll, 

lättlurad, älskar barn, lojal, ser till andras behov, blyg, mild, sympatisk, öm, förstående, 

varm, tillmötesgående. 

 

Neutrala adjektiv: anpasslig, självbelåten, ansvarsmedveten, vanlig, vänlig, glad, 

hjälpsam, ineffektiv, avundsjuk, trevlig, nyckfull, pålitlig, hemlighetsfull, uppriktig, 

allvarlig, finkänslig, teatralisk, realistisk, oförutsägbar, osystematisk. 

 

När det gäller de typiska manliga adjektiven ”agera som en ledare” och 

”ledarskapskvalitéer” räknas de båda ihop under ”ledarskapskvalitéer” då de är så pass 

lika varandra. Här bör också nämnas att när det gäller bildanalys kommer 

ledarskapskvalitéer endast att räknas på människor som är i en tydlig ledarroll. Ett 

exempel på detta är om det är en bild på en nuvarande eller tidigare president, då 

presidentämbetet är en av de tydligaste ledarna i världen. När det gäller adjektivet 

”självförsörjande” och hur det räknas på bild så är det människor som på ett tydligt sätt 

framställs som om de har ett jobb som räknas. Om en person till exempel har på sig en 
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polisuniform och står vid en polisbil räknas personen som självförsörjande då det är 

uppenbart att personen i fråga arbetar som polis. 

 

4.6 Metod för granskning av bilder 

 

För att analysera bilderna i läromedlen utgick den här undersökningen ifrån Boströms 

(2004) förenkling av Panofskys metod för att studera ikonologi. Metoden går ut på att 

det finns tre tolkningsnivåer för att få fram det egentliga budskapet i bilden i fråga. 

Dessa stadier kallar Panofsky för: 

1. Pre-iconographical description (and pseudo-formal analysis) 

2. Iconographical analysis 

3. Iconological interpretation 

För det första stadiet behöver uttolkaren enligt Panofsky vara bekant med vardagliga 

skeenden och företeelser. Som ett exempel på detta i praktiken nämner Panofsky att om 

man ser en bekant lyfta sin hatt eller vinkar med handen så vet man att detta är en 

hälsning. Utifrån denna handling menar Panofsky också att det uppstår en viss reaktion 

hos betraktaren. Med hjälp av sin inlevelseförmåga kan betraktaren avgöra om 

hälsningen sker på ett visst humör, om den är vänlig eller formell och liknande. Detta 

leder direkt in till nästa tolkningsnivå som Panofsky använder sig av, där det viktiga är 

att man är bekant med vanor och traditioner inom en viss kultur (i det här fallet 

västvärlden), speciellt om det gäller andra miljöer och tider än uttolkarens egen samtid. 

Det tredje och sista stadiet går ut på att man tittar förbi själva bilden i sig och istället 

fokuserar på symboliska värden som man kan utläsa ur bilden. Med detta menar 

Panofsky att man kan få en förståelse om den som har skapat bilden, till exempel i 

vilken tidsperiod bilden tillkommit, vilken social klass skaparen tillhör samt om det 

finns någon tydlig religiös eller politisk övertygelse (Boström, 2004, 10-15). 

Anledningen till att Boströms förenklade version av Panofskys metod valdes istället för 

primärkällan, det vill säga Panofsky själv, är att primärkällan togs fram som en metod 

för att analysera i huvudsak renässanskonst. Boströms förenklade version kan dock 

tillämpas även på andra former av bilder. 

 

Bildanalysen är vidare avgränsad i den mån att den även att följer Chi Cheung Ruby 

Yangs (2016) modell för att visuellt analysera om stereotyper kring hårlängd och 

klädfärg reproduceras eller utmanas. Detta innebär att bilderna analyserades utifrån om 

personerna på bilderna har långt hår eller inte, samt om de hade rosa eller blå kläder på 

sig. Med långt hår menas här om håret når till axlarna eller längre ner. Stereotypen här 

är att kvinnor har långt hår och män har kort hårt, samt att kvinnor bär rosa kläder och 

män blå kläder. 

 

I den mån det är möjligt analyserades utifrån Linda Bems lista över typiskt manliga, 

kvinnliga och neutrala adjektiv. Det handlar alltså om subjektiva bedömningar om 

personerna på bilderna motsvarar något av adjektiven från BSRI-listan. Resultaten har 

här, precis som för analysen av texten i boken, tabellförts.  

 

Förutom texter innehåller böckerna även arbetsuppgifter för eleverna samt 

lärarhandledningar, men då det skulle resultera i en alltför stor undersökning har dessa 
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uteslutits. I och med att det är ganska stora avgränsningar inom den här undersökningen 

så kommer den inte att ge ett fullständigt rättvist resultat, men det kan byggas vidare på 

i efterföljande undersökningar. 

 

4.7 Möjliga problem med metodval och material 

 

Problemet med den här undersökningen och sättet som den genomförts på är att 

bedömningar och tolkningar av vad som är stereotypiskt manligt och kvinnligt alltid blir 

subjektivt, även då det finns vissa kriterier som man utgår ifrån. Undersökningar av den 

här sorten kan sällan vara helt objektiva, och det gäller även den här undersökningen. 

Det är även synnerligen problematiskt att tolka bilder objektivt då en gest eller posering 

kan tolkas olika av olika personer. Ett annat problem är att undersökningen är svensk 

och på svenska medan läroböckerna som undersöks är skrivna på engelska. Däremot så 

är böckerna skriva och producerade av svenskar för svenska elever, även om 

majoriteten av texterna i böckerna är externa texter, det vill säga att de är skriva av 

andra författare. Slutligen finns det även ett problem i att de stereotypiska orden och 

BSRI-listan är från 1970-talet, men den har trots detta valts att användas därför att BSRI 

ofta används inom liknande undersökningar än idag. Det som var stereotypiskt på 1970-

talet behöver inte nödvändigtvis vara stereotypiskt idag, men det kan samtidigt vara 

viktigt och intressant att se om stereotyper från den tiden lever kvar än idag. 

 

Det finns en problematik i att de båda läroböckerna som undersöktes är utgivna av 

samma förlag och har samma författare. Men tanken med detta var att det blir lättare att 

se om det finns några genomgående eller ofta förekommande tendenser inom bokserie. 

Eftersom att läroböckerna inriktar sig mot olika kurser (engelska 5 och engelska 6) så 

fanns det också en tanke om att det kunde finnas märkbara skillnader mellan de två 

läroböckerna. Att undersöka ytterligare läroböcker från andra förlag och med andra 

författare blir alltså något för framtida forskning. 

 



19 
 

 

5 Resultat 

 

I den här delen kommer resultaten från undersökningen av de båda läroböckerna att 

redovisas i form av tabeller och texter. 

5.1 World Wide English 5 

Här redovisas resultaten av undersökningen av läroboken World Wide English 5. Det 

som tabellen visar är antalet omnämningar av män och kvinnor, samt antalet 

avbildningar av män och kvinnor på bild i läroboken World Wide English 5. 

 

Tabell 1 Representation av män och kvinnor i WWE5 

Kapitel Kvinnor 
omnämns  

Män omnämns  Kvinnor på bild Män på bild 

1 11 19 0 3 

2 5 43 2 3 

3 36 38 2 0 

4 42 21 1 1 

5 126 87 0 3 

6 5 20 1 2 

7 51 36 1 1 

8 48 31 1 3 

9 28 115 3 3 

10 105 3 2 0 

11 del 1 38 74 3 6 

11 del 2 6 46 0 2 

12 0 42 0 0 

13 0 90 0 28 

14 12 75 1 3 

15 16 79 1 1 

16 55 18 6 2 

17 11 15 5 9 

18 23 34 1 1 

19 90 13 10 0 

20 0 2 6 2 

21 0 22 0 0 

22 2 2 0 2 

23 1 3 0 0 

24 11 108 1 2 

25 2 19 0 2 

Samtliga: 722 / 40.6% 1055 / 59.4% 47 / 37.3% 79 / 62.7% 

 

I tabell 1 syns att i bokens 25 kapitel omnämns kvinnor totalt 722 gånger i skrift och 

syns på bilder sammanlagt 47 gånger. Motsvarande siffror för män i de 25 kapitlen är 
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att de omnämns 1055 gånger i skrift och syns sammanlagt 79 gånger på bild. Totalt 

nämns alltså män och kvinnor 1777 gånger i skrift, vilket leder till slutsatsen att boken 

endast nätt och jämt når upp till de 40-60% jämställdhetskrav som framtagits av Karin 

Milles. Kvinnornas 722 omnämningar av de totala 1777 blir 40,6 %, vilket är 0,6 % 

över den godtagbara gränsen. Detta betyder att männens omnämningar uppgår till 59,4 

%, vilket är 0,6 % procent ifrån att överskrida jämställdhetsgränsen enligt Milles.  

 

Det sammanlagda antalet män och kvinnor som syns på bild i läroboken är 126. 

Kvinnornas totala 47 avbildningar uppgår då till 37,3 % av alla omnämningar. Männens 

totala 79 avbildningar i boken uppgår till 62,7 % av alla omnämningar. Med andra ord  

klarar läroboken inte av Karin Milles kvantitativa jämställdhetskrav då män 

överreprensenteras med sina totala 62,7 %.  

 

Det finns vissa saker som bör nämnas i och med att det här resultatet har framkommit. 

En av dem är att ord och begrepp som till exempel ”Gud” (”God” i läroboken) räknas 

som manliga. Anledningen till detta är att personen i texten som talar om Gud använder 

manliga benämningar i sammanhang med att de talar om Gud. Andra saker som bör 

nämnas för att vidare klargöra otydligheter är att även yrken som till exempel brandman 

(fireman i läroboken) har räknats som manliga då de har ordet ”man” som suffix. 

 

I kapitel 9 förekom ett problematiskt stycke för undersökningen där två kvinnor kallade 

varandra skällsorden ”cow” och ”bitch”, vilka i sig inte behöver syfta på en kvinna. I det 

här fallet bedöms det dock som att det är specifikt kvinnliga skällsord då de båda orden 

syftar till djur av kvinnligt kön, samt att de är riktade mot personer i texten som är av 

kvinnligt kön. Utifrån dessa kriterier räknas ”cow” och ”bitch” som kvinnliga 

omnämningar. 

 

Män på bild 

 

Nedan följer en lista på egenskaper som män visar upp på bild i World Wide English 5. I 

vänstra kolumnen anges egenskapen som observerats och i kolumnen till höger antalet 

gånger egenskapen observerats. 

 
Tabell 2 Män på bild i WWE5 

Kort hår 65 

Atletisk 44 

Individualistisk 1 

Blå klädesplagg 18 

Aggressiv 33 

Ledarskapskvalitéer 2 

Maskulin 41 

Kraftfull 29 

Långt hår 1 

Feminin 1 
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På de bilder där män avbildas så är det 67 av de totalt 79 män som har enbart 

stereotypiska manliga egenskaper. Av dessa 67 män så är det 65 som har kort hår, vilket 

får ses som stereotypiskt manligt. Detta är det mest genomgående draget för män som 

avbildats i läroboken. Värt att nämna här är att Isaac Newton finns med på två bilder 

men har inte räknats som stereotypiskt manligt i och med att han på  bilderna har långt, 

lockigt hår. Detta räknas inte som stereotypiskt manligt enligt våra västerländska mått 

idag (se Yangs modell rörande hårlängd och klädesfärg). Det bör också nämnas att 

statistiken inte ger en helt och hållet rättvis bild av hur män framställs i boken eftersom 

28 manliga soldater syns på en och samma bild i kapitel 13. Dessa 28 män ger en 

tämligen stereotypisk manlig bild då de alla är korthåriga, atletiska, maskulina och 

kraftfulla. De får också lov att ses som aggressiva då de alla har vapen. Det är alltså en 

övervägande majoritet av männen som framställs stereotypiskt, baserat på BSRI-listan 

och Yangs normkriterier för hårlängd och klädesfärg. Om man istället bara räknar 

antalet bilder där män avbildas och inte själva antalet män som avbildas, så är antalet 

36, vilket alltså blir en ganska dramatisk ändring i statistiken med mer än en halvering 

av antalet män som då räknas. Men eftersom syftet med den här delen av 

undersökningen var att se hur många män som avbildades och inte hur många bilder 

som avbildar män, så står resultatet kvar på 79 män som avbildas i läroboken. 

 

Kvinnor på bild 

 

Nedan följer en lista på egenskaper som kvinnor visar upp på bild i World Wide English 

5. I vänstra kolumnen anges egenskapen som observerats och i kolumnen till höger 

antalet gånger egenskapen observerats. 

 
Tabell 3 Kvinnor på bild i WWE5 

Långt hår 23 

Feminin 15 

Atletisk  1 

Blyg 1 

Aggressiv 1 

Maskulin 1 

Rosa klädesplagg 2 

Älskar barn 3 

Varm  3 

Kort hår 14 

Blå klädesplagg 8 

Sympatisk 5 

 

 

På de bilder där kvinnor avbildas är det 23 av de totala 47 gånger som kvinnor 

framställs med enbart stereotypiska kvinnliga egenskaper. Huruvida det här resultatet är 

missvisande eller ej kan vara svårt att bedöma då de 14 korthåriga kvinnorna i 

läroboken framställs som att ha idel stereotypiska kvinnliga egenskaper. Lägger man till 

dem till de ursprungliga 23 stereotypiska framställningarna av kvinnor blir resultatet 

istället 37 av de totalt 47. Slutsatsen man kan dra utifrån detta är att även om det ser lite 

bättre ut för kvinnorna som porträtteras på bild i läroboken,  är det fortfarande en 
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majoritet som framställs stereotypiskt enligt BSRI-listan och Yangs normkriterier för 

hårlängd och klädesfärg. Om man däremot endast räknar antalet bilder där kvinnor 

avbildas så blir antalet 22 istället för 47. Det blir alltså mer än en halvering av antalet 

kvinnor om man endast räknar förekomsten av kvinnor en gång per bild. Men eftersom 

syftet med den här delen av undersökningen är att fastställa hur många gånger kvinnor 

avbildas i läroboken så kvarstår resultatet på 47. 

 

Manliga adjektiv i boken: Nedan följer en komplett lista av de adjektiv som används 

för att beskriva män i läroboken World Wide English 5, uppdelade i en kolumn för 

typiska manliga adjektiv och en kolumn för övriga adjektiv. 

 
 

Tabell 4 Adjektiv för att beskriva män i WWE5 

Typiska manliga 
adjektiv 

Antal Övriga adjektiv Antal 

Angry 6 Rubbish 1 

Raging 1 Complicated 1 

Blood-thirsty 1 Interesting 1 

Cross 1 Pathetic 2 

Meanest 1 Merry 1 

Vigorous 1 Lovable 1 

Stubborn 1 Historical 1 

Boisterous 1 Mythical 1 

The best 1 Wonderful 1 

Well-built 1 Older 1 

Perfectly-shaped 1 Handsome 1 

Prolific 1 Funny 1 

Wealthy 1 Good-looking 1 

Undaunted 1 Startled 1 

Greatest 1 Smashing 1 

Successful 1 Nasty 1 

  Reluctant 1 

  Happy 1 

  Tired 1 

  Confused 1 

  Successful 1 

  Lucky 1 

  Busy 1 

  Bad 1 

  Freaky 1 

  Depressed 1 

  Happy 1 

  Warm 1 

  Funny 1 

  Clever 1 

  African-American 1 
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  Young 6 

  Fascinated 1 

  Tall 3 

  Dark 2 

  Shy 1 

  Thinner 1 

  Large 1 

  Deep 1 

  Sure 1 

  Thoughtful 1 

  Shirtless 1 

  Mad 1 

  Desperate 1 

  Big 1 

  No-nonsense 1 

  Ruddy-faced 1 

  Cool 2 

  Impressive 1 

  Important 1 

  Stiff 1 

  Solemn 1 

  Tentative 1 

  Old 14 

  Friendly 1 

  Strange 1 

  Genuine 1 

  Warm 1 

  Loud 2 

  Drunk 3 

  Unsteady 1 

  Dead 2 

  Living 1 

  Lucky 1 

  Alive 1 

  Crazy 2 

  Not cool 2 

  Bitter 1 

  Upset 2 

  Safe 1 

  Calmer 1 

  Hairy 1 

  Weird 1 

  Stubble-less 1 

  Younger 1 

  Masked 1 
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  Guilty 2 

  Teenage 1 

  Dazed 1 

  Stupid 1 

  Foolish 1 

  Reckless 1 

  British 1 

  Dark-skinned 1 

  Solitary 2 

  Lonely 1 

  Sober 1 

  Silent 1 

  Thinking 1 

  Bigger 1 

  Large 1 

  Clever 1 

  Hopeless 1 

  Miserable 1 

  Unhappy 1 

  Quiet 1 

  Absent-minded 1 

  Careless 1 

 Typiska manliga 
adjektiv totalt 

 Övriga adjektiv totalt 

 21 / 13.8%  131 / 86.2% 

 

 

 

Av dessa räknas följande som typiskt manliga adjektiv: angry (6 gånger), raging, blood-

thirsty, cross, meanest, successful, vigorous, stubborn, boisterous, the best, well-built, 

perfectly-shaped, prolific, wealthy, undaunted, greatest. Detta betyder att det är 21 

typiska manliga adjektiv som används för att beskriva män i läroboken av de totalt 152 

adjektiv som beskriver män. Detta i sin tur betyder att 13,8% av de adjektiv som 

används för att beskriva män räknas som typiskt manliga enligt BSRI-listan. 

Majoriteten av de adjektiv som används för att beskriva män är de som har med ålder 

och utseende att göra, vilket inte faller inom ramen för BSRI-listan eller Yangs 

normkriterier för hårlängd och klädesfärg. 

 

Kvinnliga adjektiv i boken: Nedan följer en komplett lista av de adjektiv som används 

för att beskriva kvinnor i läroboken World Wide English 5, uppdelade i en kolumn för 

typiskt kvinnliga adjektiv och en kolumn för övriga adjektiv. 

 
Tabell 5 Adjektiv för att beskriva kvinnor i WWE5 

Typiska kvinnliga 
adjektiv 

Antal Övriga adjektiv Antal 

Protective 1 Divorced 1 

Friendly 1 Poised 1 
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Bashful 1 Beautiful 3 

Soft 1 Confused 1 

Well-behaved 1 Awestruck 1 

  Fantastic 1 

  Young 3 

  Naive 1 

  Nervous 1 

  Simpering 1 

  Surprised 1 

  Wide-eyed 1 

  Puzzled 1 

  Better 1 

  Stronger 1 

  Pregnant 11 

  Fair 1 

  Irritated 1 

  Hysterical 1 

  Younger 4 

  Older 4 

  Oldest 2 

  Cool 1 

  Muslim 1 

  Good listener 1 

  Mad 1 

  Desperate 1 

  Aware 1 

  New 2 

  Other 1 

  Shocked 1 

  Useless 2 

  Unhurried 1 

  The best 1 

  Second best 1 

  Good 1 

  Alone 1 

  Thirsty 1 

  Proud 1 

  Better 1 

  Blue-veined 1 

  Dark 1 

  Vulnerable 1 

  Smarter 1 

  Messy 1 

  Cynical 1 

  Solemn 1 
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  Prophetic 1 

  Guilty 1 

  Upset 1 

  Happy 1 

  Qualified 1 

  Wonderful 1 

  Teenage 1 

  Shaken 1 

  Illegal 1 

  Aristocratic 1 

  Incapable 1 

  Ill-suited 1 

  Great 1 

  Grief-stricken 1 

  Frustrated 1 

  Active 2 

  Violent 1 

  Popular 1 

  Equal 1 

  Well-known 1 

  True 1 

  Elder 1 

  Conservative 1 

  Moderate 1 

  Militant 1 

  Wrong 1 

  Middle-class 1 

  Responsible 1 

 Typiska kvinnliga 
adjektiv totalt 

 Övriga adjektiv totalt 

 5 / 5.2%  91 / 94.8% 

 

 

Av dessa räknas följande som typiskt kvinnliga adjektiv: protective, friendly, bashful, 

soft, well-behaved. Detta betyder att det är 5 typiskt kvinnliga adjektiv som används för 

att beskriva kvinnor i läroboken av de totalt 96 som beskriver kvinnor. Detta i sin tur 

betyder att det är 5,2% av de adjektiv som används för att beskriva kvinnor i läroboken 

som räknas som typiskt kvinnliga enligt BSRI-listan och Yangs normkriterier om 

hårlängd och klädesfärg. I likhet med de adjektiv som användes för att beskriva män så 

handlar majoriteten av dem om att beskriva ålder och utseende, vilket inte innfattas av 

BSRI-listan eller Yang.  
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5.2 World Wide English 6 

Här redovisas resultaten av undersökningen av läroboken World Wide English 6. Det 

som tabellen visar är antalet omnämningar av män och kvinnor, samt antalet 

avbildningar av män och kvinnor på bild i läroboken World Wide English 6. 

 

Tabell 6 Representation av män och kvinnor i WWE6 

Kapitel Kvinnor 
omnämns  

Män omnämns Kvinnor på bild Män på bild 

1 19 45 1 3 

2 10 37 0 10 

3 4 75 0 5 

4 6 63 0 1 

5 101 67 1 1 

6 0 113 0 3 

7 106 174 1 1 

8 6 81 0 5 

9 del 1 46 108 8 4 

9 del 2 10 51 0 2 

10 24 96 1 2 

11 126 131 0 4 

12 53 35 7 1 

13 33 81 1 3 

14 69 61 2 1 

15 101 106 3 2 

16 45 1 3 0 

17 8 15 11 4 

18 del 1 22 7 1 0 

18 del 2 12 8 0 0 

19 16 80 3 2 

20 29 9 0 0 

21 5 3 0 2 

22 0 3 1 0 

23 49 20 0 0 

24 0 3 0 0 

25 2 63 0 6 

Samtliga: 869 / 36.1% 1536 / 63.9% 44 / 41.5% 62/ 58.5% 

 

Det som kan utläsas av den här tabellen är att över de 25 kapitlen i läroboken så 

omnämns kvinnor totalt 869 gånger i skrift och syns totalt 44 gånger på bild. 

Motsvarande siffror för män under samma 25 kapitel är att de omnämns totalt 1536 i 

skrift och syns totalt 62 gånger på bild. Sammanlagt nämns alltså män och kvinnor 2405 

gånger, vilket betyder att kvinnornas totala 869 omnämningar är lika med 36,1 % av 

alla omnämningar i boken. Detta betyder i sin tur att männens totala 1536 omnämningar 

är lika med 63,9 % av alla omnämningar i boken. I och med dessa resultat kan det 

konstateras att boken inte når upp till jämställdhetskraven enligt Karin Milles 60-40 % 
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skala (se kap.4). Värt att notera här är att det finns tre kapitel i boken där kvinnor inte 

alls nämns, men det finns inga kapitel alls där män inte nämns.  

 

Det sammanlagda antalet män och kvinnor som syns på bild i läroboken är 106, vilket 

innebär att kvinnor står för totalt 41,5 % och männen står för totalt 58,5 %. Av detta kan 

vi alltså utläsa att läroboken nätt och jämt klarar Karin Milles jämställdskrav på 40-60 

% när det gäller antalet män och kvinnor som syns på bild. 

 

Män på bild 

 

Nedan följer en lista på egenskaper som män visar upp på bild i World Wide English 6. I 

vänstra kolumnen anges egenskapen som observerats och i kolumnen till höger antalet 

gånger egenskapen observerats. 
 

Tabell 7 Män på bild i WWE6 

Kort hår 57 

Atletisk 1 

Individualistisk 1 

Blå klädesplagg 8 

Aggressiv 6 

Ledarskapskvalitéer 3 

Maskulin 22 

Kraftfull 2 

Långt hår 2 

Självförsörjande 15 

Villig att ta risker 1 

Stark personlighet 2 

Säker 13 

Dominant 2 

Barnslig  6 

 

 

Av de totalt 62 gånger som män syns på bild i läroboken är det 51 av dessa gånger som 

männen framställs med enbart stereotypiskt manliga egenskaper. Värt att nämna här är 

att 5 av de 6 gånger som män på bild har räknats som ”barnsliga” så är det för att det är 

just barn som varit på bild. I övrigt är det hela 57 av männen som har kort hår medan 

det enbart är 2 som har långt hår. De övriga 3 har antigen haft på sig hatt, mössa eller 

helt enkelt inte visat håret, vilket gjort det omöjligt att avgöra faktisk hårlängd. Om man 

istället räknar förekomsten av män endast en gång per bild så blir resultatet 41 istället 

för 62, vilket blir en minskning med 21. Men eftersom syftet med den här delen av 

undersökningen är att fastställa antalet män som avbildas och inte antalet bilder som 

avbilder män så står resultatet kvar på 62 gånger. 

 

Kvinnor på bild 

 

Nedan följer en lista på egenskaper som kvinnor visar upp på bild i World Wide English 

6. I vänstra kolumnen anges egenskapen som observerats och i kolumnen till höger 

antalet gånger egenskapen observerats. 
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Tabell 8 Kvinnor på bild i WWE6 

Långt hår 30 

Feminin 24 

Självförsörjande 3 

Blyg 1 

Säker 6 

Barnslig 10 

Rosa klädesplagg 2 

Älskar barn 2 

Varm 5 

Kort hår 6 

Dominant 1 

Lätt att smickra 5 

 

 

Av de totalt 44 gånger som kvinnor syns på bild i läroboken  är det 29 av dessa gånger 

som kvinnorna framställs med enbart stereotypiska kvinnliga egenskaper. Värt att 

nämna här är att adjektivfrasen ”lätt att smickra” som har noterats 5 gånger alla kommer 

från en och samma bild tagen från filmen Pride and Predjudice. En möjlig anledning till 

att det är en övervägande majoritet av bilderna som förmedlar en stereotypisk bild av 

kvinnor kan vara att en del bilder är tagna från gamla filmer, böcker, tavlor och annat. 

Just att det är gamla bilder är av vikt då kvinnor för bara 50 år sedan hade betydligt 

mindre rättigheter och friheter än idag. Det bör också nämnas att det i likhet med 

männen är 8 av 10 kvinnor som räknats som ”barnsliga” faktiskt är barn. Om man 

endast räknar förekomsten av kvinnor en gång per bild så blir resultatet 20 istället för 

44, vilket innebär att det blir mer än en halvering av antalet kvinnor. Men eftersom att 

syftet med den här delen av undersökningen är att fastställa hur många gånger kvinnor 

avbildas och inte antalet bilder där kvinnor avbildas så är resultatet 44 kvinnor. 

 

Manliga adjektiv: Nedan följer en komplett lista av alla de adjektiv som använts i 

läroboken World Wide English 6 för att beskriva män, uppdelade i en kolumn för 

typiska manliga adjektiv och en kolumn för övriga adjektiv. 

 
Tabell 9 Adjektiv för att beskriva män i WWE6 

Typiska manliga 
adjektiv 

Antal Övriga adjektiv Antal 

Muscular 1 Fat 4 

Hulking 1 Naked 2 

Muscled 1 Snotty 1 

Burly 1 Taller 1 

Oversized 1 Excited 1 

Confident 1 Shaken 1 

Brave 1 Corporate 1 

Greatest 1 Slick 1 

Athletic 1 Thinner 1 
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Angry 1 Paler 1 

Intelligent 1 Bitter 1 

Successful  1 Silent 1 

Bold 2 Annoyed 1 

Well-paid 1 Shaved-headed 1 

Bull-necked 1 Special 1 

Rich 1 Big 2 

Undaunted 1 Impassive 1 

Individualistic 1 Ugly 1 

Leading 1 Unsmiliing 1 

Great 3 Young 13 

  Noisy 1 

  Gregarious 1 

  Greedy 1 

  Grinning 1 

  Astonished 1 

  Wordless 1 

  Shit-faced 1 

  Older 1 

  Adult 1 

  Popular 2 

  Younger 3 

  Dizzy 2 

  Roused 1 

  Pale 1 

  Honest 1 

  Stout-hearted 1 

  Old 7 

  Mature 1 

  Small 1 

  Drunken 1 

  Afraid 3 

  Handsome 1 

  Crazy 1 

  Happy 1 

  Shocked 1 

  Hateful 1 

  Gloating 1 

  Juvenile 1 

  Bright 1 

  Lean 1 

  Paralysed 1 

  Good 2 

  Good-natured 1 

  Sad 1 
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  Careful 1 

  Unpopular 1 

  Stupid 1 

  Distinguished 1 

  Mortified 1 

  Frightened 2 

  Scared 1 

  Miserable-looking 1 

  Distracted 1 

  Uncivil 1 

  Dirty 1 

  Stunned 1 

  Poor 1 

  Intelligent 1 

  Impressed 1 

  Terrible 1 

  Entertaining 1 

  Delighted 1 

  Married 1 

  Single 2 

  Fine 1 

  Tiresome 1 

  Sarcastic 1 

  Unnatural 1 

  Broad-faced 1 

  Bloody 1 

  Queer 1 

  Uncomfortable 1 

  Insulted 1 

  Bold 2 

  Elderly 1 

  Gratified 1 

  Dejected 1 

  Blustering 1 

  Insignificant 1 

  Unattractive 1 

  Unhappy 1 

  Round 1 

  Guileless 1 

  Radiant 1 

  Ungrateful 1 

  Anxious 1 

  Thin 1 

  Serious 1 

  Peculiar 1 
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  Wise 1 

  Frustrated 1 

  Bouncy 1 

  Dapper 1 

  Red-faced 1 

  Unclean 1 

  Illiterate 1 

  Hungry 1 

  Elder 1 

  Famous 1 

  Brilliant 1 

  Genius 1 

 Typiska manliga 
adjektiv totalt 

 Övriga adjektiv totalt 

 24 / 14.5%  141 / 85.5% 

 

 

Av dessa adjektiv räknas följande som typiskt manliga verb enligt BSRI-listan: 

muscular, hulking (2 gånger), muscled, burly, oversized, confident, brave, greatest, 

athletic, angry, intelligent, successful, bold (2 gånger), well paid, bull-necked, rich, 

undaunted, individualistic, leading, great (3 gånger).  

 

Det man kan utläsa ur detta är att antalet typiska manliga adjektiv som används i 

läroboken för att beskriva män uppgår till 24 av totalt 165, vilket motsvarar 14,5%. 

Majoriteten av de adjektiv som används för att beskriva män i läroboken faller under 

adjektiv som inte täcks av BSRI-listan. Särskilt vanligt är det med adjektiv som 

beskriver ålder eller kroppsform vilket inte ingår i vad som räknas till typiskt manligt 

och kvinnligt. 

 

Kvinnliga adjektiv: Nedan följer en komplett lista på de adjektiv i läroboken World 

Wide English 6 som används för att beskriva kvinnor. 

 
Tabell 10 Adjektiv för att beskriva kvinnor i WWE6 

Typiska kvinnliga 
adjektiv 

Antal Övriga adjektiv Antal 

Childlike 1 Adopted 1 

Warm 1 Gifted 1 

Feminine 1 Prolific 1 

  Indifferent 1 

  Disfigured 1 

  Attractive 1 

  Sexy 1 

  Desperate 1 

  Embarrased 1 

  Bored 1 

  White  

  Thin 1 
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  Elegant 1 

  Angry 2 

  Lovely 2 

  Red-eye 1 

  Hoarse 1 

  Beautiful 2 

  Slight 1 

  Gorgeous 1 

  Perfect 1 

  Unreal 2 

  Older 1 

  Mad 2 

  Crazy 4 

  Pleased 1 

  Cool 1 

  Surprised 2 

  Good 2 

  Young 4 

  Happy 2 

  Hurt 1 

  Upset 2 

  Alarmed 1 

  Fat 1 

  Old 1 

  Crippled 1 

  Fastidious 1 

  Indignant 1 

  Religious 1 

  Regretful 1 

  Raging 1 

  Malicious 1 

  Devilish 1 

  Outraged 1 

  Awful 1 

  Jealous 1 

  Greatest 1 

  Handsome 2 

  Over-scrupulous 1 

  Silly 1 

  Ignorant 1 

  Discontented 1 

  Nervous 1 

  Eldest 4 

  Married 2 

  Irish 1 
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  French Creole 1 

  Popular 1 

  Healthy 1 

  Composed 1 

  Perturbed 1 

  Outspoken 1 

  Uncomfortable 1 

  Miserable 1 

  Agitated 1 

  Triumphant 1 

  Unreasonable 1 

  Slender 1 

  Truant 1 

  Pretty 1 

  Terrified 1 

  Feminine 1 

  Entrepreneurial 2 

  Worried 1 

  Political 1 

  Distinguished 1 

  Bone-tired 1 

  Respectable-looking 1 

  Professional 1 

  Overqualified 2 

  Wiry 1 

  Middle-aged 1 

  Agile 1 

  Tired 1 

  Competent 1 

  Hungry 1 

  Poor 1 

  Disrespectful 1 

  Worthless 1 

  Ostracized 1 

  Beautiful 1 

  Competent 1 

  Lazy 1 

 Typiska kvinnliga 
adjektiv totalt 

 Övriga adjektiv totalt 

 3 / 2.5%  118 / 97.5% 

 

 

Av dessa adjektiv räknas följande som stereotypiskt kvinnliga: childlike, warm, 

feminine. Det är med andra ord 3 typiskt kvinnliga adjektiv av totalt 121 som används 
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för att beskriva kvinnor i läroboken. Detta motsvarar knappt 2,5% av alla adjektiven 

som används. 
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6 Diskussion och sammanfattning 

 

Den här undersökningen har tittat närmare på hur läroböckerna World Wide English 5 

och World Wide English 6 har behandlat män och kvinnor i sina texter. Det som 

undersökningen konkret har visat är att män till stor del är överrepresenterade i båda 

läroböckerna. Båda läroböckerna håller sig innanför ramarna av Karin Milles 40-60% 

skala för jämställdhet på varsitt av de två områdena som berörs, det vill säga 

omnämnanden i text samt förekomst av män och kvinnor på bild. Med detta betyder inte  

automatiskt att de kan räknas som jämställda läromedel utifrån det här perspektivet. När 

böckerna håller sig innanför Milles 40-60% modell är det bara marginellt som de klarar 

sig från att anses vara ojämställda.  

 

6.1 World Wide English 5 

 

Resultatet från undersökningen av World Wide English 5 visar att män omnämns totalt 

1055 gånger av de totala 1777 gångerna som människor nämns vid specifika kön. Detta 

motsvarar 59,4 % av alla de omnämningar som rör specifika kön i läroboken. Det 

innebär att 40,6 % av alla omnämningar i läroboken rör kvinnor. Enligt Karin Milles 

40-60 % skala klarar sig läroboken nätt och jämt att hålla sig innanför skalan med 0,6 

%. Vad gäller bilder där män och kvinnor avbildas i läroboken  är det totala antalet män 

och kvinnor som avbildas 126. Männen som avbildas står för 79 av dessa 126, vilket 

utgör 62,7 %. Detta betyder att kvinnorna som avbildas totalt 47 gånger står för 37,3 %. 

Med andra ord klarar läroboken inte av att hålla sig innanför Milles 40-60 % skala när 

det gäller representation av män och kvinnor på bild. Till detta bör tilläggas att det finns 

fyra kapitel i boken (12, 13, 20, 21) där kvinnor inte nämns alls i texten, medan det inte 

finns ett enda kapitel där män inte nämns. Utifrån dessa resultat kan man dra slutsatsen 

att den här läroboken inte lever upp till jämställdhetskraven enligt Karin Milles 40-60 % 

skala. Utifrån detta man kan ifrågasätta om den lever upp till de krav på jämställdhet 

som förespråkas i LGY 11.  

 

Det sätt som män och kvinnor framställs på bild i läroboken ger till viss del ett talande 

resultat. Av de totalt 79 män som avbildas i boken har 67 avbildats med enbart 

stereotypiskt manliga egenskaper. Till exempel har 65 av dessa 67 kort hår, 44 av dem 

är atletiska, 41 av dem är maskulina och 33 av dem framställs som aggressiva på ett 

eller annat sätt. Resultaten för hur kvinnor framställs på bild i läroboken ser dock 

annorlunda ut. Av de 47 kvinnor som avbildas har enbart 23 långt hår, vilket enligt 

Yang är stereotypiskt kvinnligt, och endast 15 framställs som tydligt feminina. 

Slutsatsen man kan dra utifrån resultaten av de manliga och kvinnliga avbildningarna är 

att det finns skäl att ifrågasätta om boken lever upp till jämställdhetskraven i LGY 11 

eller om den reproducerar stereotyper. 

 

Adjektiven som används för att beskriva män och kvinnor ger dock en annan bild av 

lärobokens framställning av dessa. Av de totalt 152 adjektiv som används för att 

beskriva män i texterna i läroboken är det 21 som faller inom BSRI-listans kategori för 

typiskt manliga adjektiv, vilket är 13,8 %. Man får ha i åtanke att majoriteten av de 

adjektiv som används för att beskriva män i lärobokens texter antingen behandlar ålder 
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eller utseende. Oavsett om det handlar om att beskriva ålder eller utseende får man dock 

se det som en relativt låg siffra. Detta betyder då att läroboken, utifrån BSRI-listan, inte 

förstärker manliga stereotyper nämnvärt.  

 

Adjektiven som används för att beskriva kvinnor i lärobokens texter uppgår till totalt 

96. Av dessa 96 är det enbart 5 som faller inom BSRI-listans kategori för typiskt 

kvinnliga adjektiv. Det betyder att det endast är 5,2 % av alla adjektiv som används för 

att beskriva kvinnor som är typiskt kvinnliga. I likhet med adjektiven som används för 

att beskriva män i lärobokens texter är det många av adjektiven som beskriver utseende 

och ålder. Även om en stor del av adjektiven handlar om ålder och utseende så råder det 

ingen tvekan om att 5,2 % typiskt kvinnliga adjektiv för att beskriva kvinnor är 

synnerligen lågt. Slutsatsen man kan dra utifrån de manliga och kvinnliga adjektiven i 

läroboken är att de snarare utmanar än reproducerar stereotyper då antalet typiskt 

manliga och kvinnliga adjektiv är så pass lågt. 

 

Då så liten del av de totala adjektiven faller inom BSRI-listan för stereotypiskt kvinnligt 

och manligt kan man dra slutsatsen att texterna till stor del valts med jämställdhet i 

beaktning. Däremot finns det två kapitel i boken som uteslutande handlar om enbart 

män (Kapitel 13: Battle Hymn One, Kapitel 24: Isaac Newton at School and University), 

i vilka män framställs och beskrivs tämligen stereotypiskt. Särskilt påtagande är kapitel 

13 som handlar om soldater under Vietnamkriget, vilka enbart är män och till väldigt 

stor del stereotypiska sådana. Även de bilder som används i detta kapitel för att avbilda 

män uppfyller i princip alla kraven för att de ska räknas som stereotypa. Detta får som 

effekt att själva slutresultatet för hela boken blir lite skevt då det är väldigt många män 

som är med på bild. I motsats till detta finns det även ett kapitel som handlar i princip 

enbart om kvinnor (Kapitel 19: The Right to Vote – A Right Only for Men?). Däremot är 

det några män som nämns i förbifarten i kapitlet, och jämfört med kapitel 13  är antalet 

kvinnor som avbildas inte i närheten lika stort som antalet män i det kapitlet. Värt att 

nämnas här är också att många av kvinnorna som avbildas inte direkt faller inom det 

som BSRI-listan klassar som stereotypiskt. 

6.2 World Wide English 6 

 

Resultatet från undersökningen av World Wide English 6 att män omnämns totalt 1536 

gånger i skrift av de totala 2405 gånger som människor nämns vid specifika kön. Detta 

utgör 63,9 % av alla omnämningar av människor i läroboken, vilket betyder att kvinnor 

endast utgör 36,1 % med sina totala 869 omnämningar. Enligt Karin Milles 40-60% 

skala är läroboken med andra ord inte jämställd i fråga om män och kvinnor som nämns 

i skrift. Vad gäller bilder där män och kvinnor avbildas är det totala antalet män och 

kvinnor 106. Av dessa 106 är 62 män och 44 är kvinnor, vilket betyder att män står för 

58,5 % och kvinnor står för 41,5 %. Den slutsats man kan dra utifrån det antal män och 

kvinnor som avbildas i läroboken är att World Wide English 6 lyckas hålla sig inom 

Karin Milles 40-60 % skala, om än med små marginaler. Till detta bör tilläggas att det 

finns tre kapitel (6, 22, 24) i boken där kvinnor inte nämns överhuvudtaget, medan det 

inte finns något kapitel där män inte nämns. I likhet med World Wide English 5, som 

ingår i samma bokserie, finns här skäl att ifrågasätta om den lever upp till de krav på 

jämställdhet som förespråkas i LGY 11.  
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De adjektiv som används för att beskriva män och kvinnor i texterna i läroboken visar 

samma tendenser som de har som undersökts i World Wide English 5. De adjektiv som 

används för att beskriva män i läroboken är totalt 165. Av dessa 165 är det totalt 24 som 

faller inom BSRI-listans kategori för typiskt manliga adjektiv. Dessa utgör 14,5 % och 

är endast marginellt fler än de 13,8 % typiskt manliga adjektiv som användes i World 

Wide English 5. Även här är det frågan om en majoritet av adjektiv som används för att 

beskriva ålder och utseende, vilket kan vara en förklaring till det låga antalet typiskt 

manliga adjektiv. Även om detta är fallet är 14,5 % fortfarande en låg siffra och man 

kan då dra slutsatsen att läroboken enligt BSRI-listan inte reproducerar manliga 

stereotyper nämnvärt. 

 

Adjektiven som används för att beskriva kvinnor i boken är totalt 121. Av dessa 121 är 

det enbart 3 som är typiskt kvinnliga enligt BSRI-listan. Detta betyder att det bara är 2,5 

% av alla adjektiv som används för att beskriva kvinnor som är typiskt kvinnliga. Precis 

som tidigare är det även här en majoritet av adjektiven som används för att beskriva 

kvinnor som berör ålder och utseende, vilket kan vara en möjlig förklaring till det låga 

antalet typiskt kvinnliga adjektiv. Detta är dock en väldigt låg siffra oavsett och man 

kan utifrån detta dra slutsatsen att läroboken, utifrån BSRI-listan, utmanar snarare än 

reproducerar stereotyper. 

 

Anledningarna till att det ser ut på det här sättet kan vara många och det är svårt att dra 

några konkreta slutsatser efter bara den här enstaka undersökningen av läroboken. Det 

man däremot kan säga är att på grund av vissa av kapitlens karaktär blir innehållet och 

beskrivningar av män och kvinnor i dessa kapitel tämligen stereotypiska. Som exempel 

på detta är det totalt fem kapitel i boken World Wide English 6 som är uttdrag ur 

klassiska böcker som alla är åtminstone 60 år gamla, vissa så gamla som 200 år. Med 

texter som är så gamla blir det mer naturligt att kvinnor och män beskrivs stereotypiskt, 

men det kan det finnas en poäng med att inkludera detta i läroböckerna. Att visa på hur 

man brukade framställa män och kvinnor förr i tiden blir en bra utgångspunkt för att 

belysa hur vi framställer män och kvinnor idag. Däremot saknas just den här aspekten i 

själva läroboken. Det inkluderas kapitel som är utdrag ur gamla klassiker som till 

exempel Stolthet och Fördom från 1813 men synen på kvinnor, hur de lever sina liv och 

hur männen behandlar och talar om kvinnor tas inte alls upp i läroboken. För lärare 

finns det dock gott om material att arbeta med för att belysa just dessa aspekter när man 

talar om jämställdhet och stereotyper. Med detta sagt är det faktiskt, som tidigare 

nämnt, inte något genomgående att män och kvinnor framställs stereotypiskt enligt 

BSRI-listan utan det är mer eller mindre enbart i kapitlen som behandlar gamla 

klassiska texter. Resterande texter i boken verkar ha varit valda med jämställdhet i 

beaktning vilket också resulterar i att stereotyper blir utmanade snarare än 

reproducerade. 

 

6.3 Sammanfattade resultat 

 

För att kort sammanfatta resultaten från de båda läroböckerna kan man utifrån 

undersökningens resultat slå fast följande: 
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Genomgående för de båda läroböckerna är att män är överrepresenterade inom 

läroböckernas texter såväl som antalet avbildningar på bilder i läroböckerna. Detta 

konstateras efter att resultaten jämförts mot Karin Milles 40-60% modell för 

jämställdhet. Däremot så är klarar läroböckerna nätt och jämt att hålla sig inom Milles 

40-60% modell inom en kategori vardera, men det är med väldigt små marginaler. Det 

bör dock nämnas att om man vid räknandet av avbildningar i läroböckerna endast räknar 

en man/kvinna per bild blir överrepresentationen av män inte lika påtaglig som den 

annars är. Det är även gemensamt för de båda läroböckerna att det är stereotypa 

avbildningar av män och kvinnor som främst visas på bilder. Det finns några få 

undantag när till exempel män har långt hår, och då lyfts det också att detta var 

normbrytande och gick emot stereotyperna när bilden togs. Vad gäller kvinnor ser det 

lite bättre ut när det gäller stereotypa avbildningar. Detta kanske främst beror på att 

många av de kvinnor som avbildas har kort hår istället för det stereotypiskt långa håret. 

 

Om man jämför med de resultat som tidigare examensarbeten inom området kommit 

fram till kan man se att de haft liknande resultat som detta arbete. I Annette 

Magnussons (2007) arbete kommer hon fram till att det engelska läromedlet Wings till 

stor del förmedlar ett hälsosamt genusperspektiv, men att det ändå finns inslag av 

traditionella könsroller och stereotyper. Detta stämmer ganska väl överens med de 

resultat som det här arbetet har kommit fram till. I fråga om adjektiven som används för 

att beskriva män och kvinnor är det bra ur ett genusperspektiv sett (enligt BSRI-listan), 

men tittar man istället på när män och kvinnor avbildas blir det däremot mer 

stereotypiskt, särskilt när det gäller männen. Även Therese Åström (2009) undersökte 

Wings och kom då fram till att män var överrepresenterade jämfört med kvinnorna i 

läromedlet. Detta stämmer väldigt väl överens med de resultat som det här arbetet 

kommit fram till. Självklart måste man ha i åtanke att dessa arbeten utförts på olika 

läromedel och mot olika läroplaner, men det kanske blir desto mer talande resultat då 

dessa problem med överrepresentation kvarstår i läromedel som används idag. Det kan 

även tilläggas att resultaten från den här undersökningen till viss del stämmer överens 

med de resultat som Ann-Sofie Ohlander (2010) kom fram till i sina undersökningar av 

läromedel i ämnena samhällskunskap och historia. Hennes undersökningar visade, 

precis som den här, att män är överrepresenterade i läromedel. Det bör dock nämnas här 

att hennes resultat var mer ensidiga och visade på en mycket större överrepresentation 

av män, speciellt inom historian, jämfört med de resultat som denna undersökning har 

kommit fram till. 

 

Med detta sagt har denna undersökning visat att de två undersökta läromedlen för ämnet 

engelska med inriktning mot gymnasiet, World Wide English 5 och World Wide English 

6, endast uppfyller jämställdhetskraven från Skolverkets LGY11 till viss del. Vad gäller 

representation av män och kvinnor är det utan tvekan männen som får mest utrymme i 

läromedlen, både i texterna och på bilder. Sett till texten reproducerar och förstärker de 

inte några direkta stereotyper av män och kvinnor (enligt BSRI-listan), däremot är det 

tämligen stereotypa bilder av särskilt män som avbildas på bilderna i läromedlen. 

Kvinnorna som avbildas är inte lika benägna att vara stereotypiska. 

 

Mot bakgrund av allt detta så kan det vara lägligt att fråga sig om det inte vore en bra 

idé att återinföra statlig kontroll av läromedel innan de godkänns och ges ut på 
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marknaden? Som den här undersökningen och tidigare forskning (Ohlander 2010a, 

2010b, Åström 2009, Magnusson 2007) har visat så är det uppenbart att det är ett 

genomgående problem med överrepresentation av män i läromedel för flertalet 

skolämnen. Att införa statlig kontroll av läromedel innan de ges ut på marknaden skulle 

på ett effektivt sätt kunna förhindra och vända den här utvecklingen. Om dessa 

kontroller skulle ha LGY 11 som ram för att undersöka läromedel så skulle lärare och 

skolor på ett snabbt och smidigt sätt få tillgång till läromedel som lärare inte behöver 

granska själva. Om lärare kan gå in och känna sig säkra i att ett läromedel är jämställt 

och inte reproducerar negativa stereotyper så skulle det dels spara mycket tid för lärare 

som bättre kan läggas på annat. 

6.4 Didaktiska implikationer 

 

När Ammert (2011, 33) skriver om det funktionella perspektivet för analys av läromedel  

nämner han att läromedel är en del av den socialisationsprocess där elevernas syn på sig 

själva och på samhället i stort formas. Ammert (2011, 28) nämner även att en LO-

undersökning från 1987 visar att en icke försumbar andel av den svenska befolkningen 

inte kommer i kontakt med någon annan form av litteratur än den kurslitteratur och de 

läromedel som de har i skolan. Om man då har detta i åtanke när man tittar på de 

resultat som den här undersökningen kommit fram till kan man dra några slutsatser och 

disktutera didaktiska implikationer av detta. Läromedlen World Wide English 5  och 

World Wide English 6 visar på en ganska klar och tydlig överrepresentation på män, 

både i skrift och på bild, vilket skulle kunna leda till att elever får uppfattningen att män 

helt enkelt ska ta mer plats. Tittar man däremot på de adjektiv som används för att 

beskriva män och kvinnor i de båda läromedlen är det inte några stereotypa bilder av 

män och kvinnor som eleverna kommer i kontakt med i läromedlen (förutom tidigare 

nämnda kapitel som behandlar klassiska texter, Vietnamkriget, Isaac Newton samt 

Thomas Edison). Här bör det dock nämnas att det inte är stereotypa bilder av män och 

kvinnor enligt BSRI-listan, vilken togs fram redan 1974 av Linda Bem. Om en liknande 

lista skulle framställas idag är det inte alls säkert att resultatet skulle se likadant ut. 

 

Det viktigaste som lärare kan ta med sig från den här undersökningen, och resultaten 

som den kommit fram till, är att även om läromedel är framtagna för LGY 11 är det inte 

säkert att de följer de riktlinjer för jämställdhet som LGY 11 förespråkar. Men även om 

läromedel inte är jämställda kan man arbeta med dem i skolan. Ett läromedel behöver 

inte vara helt jämställt eller fritt från stereotyper, så länge läraren är medveten om att så 

är fallet. Då kan läraren istället lyfta dessa saker med sina elever och problematisera 

dem. Om det går att lyfta dessa aspekter i klassrummet och få fram en bra dialog med 

eleverna om vad som kan vara skadligt med stereotyper och bristande jämställdhet kan i 

själva verket ojämställda läromedel fylla en väldigt nyttig funktion. För att detta ska 

kunna göras så effektivt som möjligt vore det dock att föredra om det gjordes en ny 

version av Bem’s BSRI-lista för att kunna göra vidare undersökningar av läromedel. 

 

Boel Englund (2011, 283) är inne på samma spår när hon skriver om att det egentligen 

inte är innehållet i ett läromedel som bestämmer vad eleverna lär sig, utan att det helt 

och hållet beror på läraren i klassrummet. Englund menar att det i huvudsak finns tre 

olika sätt för lärare att förhålla sig till läromedel; en där läroboken används som källa 



41 
 

för i princip all inlärning i klassrummet, en där läroboken främst används som 

utgångspunkt för övningar och uppgifter och den sista där läroboken används som 

referens och tolkningsunderlag. Som tidigare nämnts kan man alltså använda sig av 

läromedel som inte är jämställda eller som förmedlar negativa stereotyper, så länge som 

man som lärare använder det som underlag för diskussion snarare än grund för 

utbildningen. Sedan kan man som lärare också plocka och använda sig av enbart delar 

av läromedlen och komplettera med andra texter för att undvika förmedling av negativa 

stereotyper och dylikt. 

 

6.5 Vidare forskning 

 

När det gäller vidare forskning finns det en del intressanta saker som man skulle kunna 

utforska. Till att börja med vore det nog av väldigt stort allmänt intresse, och kanske 

framförallt nytta, om det gjordes en undersökning för att ta fram en ny, uppdaterad och 

reviderad version av Bem’s Sex-Role Index. Detta skulle inte bara underlätta arbetet 

med undersökningar som den här, utan även kunna vara till hjälp vid framställandet av 

nya läromedel. Om inte annat skulle det göra det lättare att synliggöra de normer och 

stereotyper som produceras och reproduceras i samhället i stort. Utifrån det skulle man 

då på ett bättre sätt kunna problematisera och utmana dessa rådande stereotyper och 

normer då de har blivit synliggjorda.  

 

Förutom detta vore det även intressant att göra ytterligare undersökningar på sådant som 

inte fick plats i den här undersökningen. Till exempel undersökningar med syfte att se 

vem som är aktiv och passiv i texterna i läroböckerna, det vill säga vem som utför 

handlingar och vem som blir utsatt för handlingar. Detta skulle man sedan kunna bygga 

vidare på och undersöka vilken etnicitet och social klass som utför handlingar och 

vilken som blir utsatt för handlingar. Med andra ord vore det intressant att utöka 

undersökningen för att se vilka stereotyper rörande etnicitet och klasstillhörighet som 

förmedlas via läroböckerna och huruvida de motsvarar jämlikhetskraven i LGY 11. Då 

den här undersökningen utgick från ett tvåkönsperspektiv, skulle det kunna vara av 

intresse att genomföra en liknande undersökning där man tar fler könstillhörigheter i 

beaktning.  
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