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ABSTRACT 
 
I skolans styrdokument står att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering eller 
kränkande behandling på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
eller sexuell läggning, och att skolan aktivt ska motverka traditionella könsmönster. 
Syftet med denna studie var att öka kunskapen om läromedel i ämnet engelska för 
grundskolans senare år utifrån aspekterna genus och heteronormativitet. För att 
uppnå syftet gjordes en kvalitativ, tematisk analys, och resultaten av studien visade 
att det finns en uppdelning mellan vad som är manligt och kvinnligt i läromedlen. Det 
visade sig också att heteronormativiteten bekräftas genom att HBTQ-personerna i 
läromedlen är få, att deras sexualitet diskuteras specifikt medan heterosexualiteten 
inte diskuteras och därmed tillåts bli förgivettagen, samt att de texter som handlar 
om HBTQ-personer i stort handlar om de olika problem som de ställs inför på grund 
av sin sexualitet. Slutsatsen blir att läromedlen är problematiska på flera sätt, och att 
de lärare som använder dem behöver vara medvetna om det. 
 
 
 
 
Nyckelord: jämställdhet, stereotyper, queerteori, normer, hbtq, engelskundervisning 
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1. INLEDNING 
 
Under mina år som elev i den svenska skolan fick jag bekanta mig med oräkneliga 
läroböcker. Jag kommer till och med ihåg några av dem. Jag minns också att jag 
bara en enda gång under min skolgång läste om någon som inte var heterosexuell. 
Det var när jag gick första året på gymnasiet, omkring 2007, och en av karaktärerna i 
min lärobok i spanska i förbigående nämnde sin morbror och hans pojkvän. Det var 
allt. 
 
I Lgr11, Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet  läggs 1

mycket fokus på den värdegrund som skolan ska vila på. Bland annat står det att 
skolan ska förmedla värden såsom “jämställdhet mellan män och kvinnor”.  Det står 2

även att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av sitt kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, eller sexuella läggning.   3

 
Trots detta finns det i samhället normer gällande kön och sexualitet som är svåra att 
bryta. Ambjörnsson  skriver att det enligt normen till att börja med endast finns två 4

kön, det vill säga män och kvinnor. Människor förväntas ha en könsidentitet som 
stämmer överens med deras biologiska kön, och det finns en förväntan på hur män 
respektive kvinnor ska gå, stå, bete sig och se ut. I detta finns även en förväntan på 
heterosexualitet. Sammantaget kallas allt detta för heteronormativitet, eller 
tvåkönsnormen. Alla som inte efterlever normen uppfattas i någon mån som 
avvikande, detta trots att egentligen ingen kan efterleva normen till 100%. 
 
I engelskundervisningen, liksom överallt annars i skolan, har vi ett ansvar att inte i 
onödan bekräfta eller förstärka normer som på olika sätt kan orsaka eleverna skada. 
Läromedlen som vi använder är dock skrivna av människor som mer eller mindre 
omedvetet påverkas av samhällets normer och förväntningar, och det påverkar i sin 
tur säkert innehållet i dem. Det är nog lätt att som lärare använda dessa läromedel 
lite ogenomtänkt. Det kan kännas som att man inte behöver reflektera så mycket 
över de texter man väljer ur böckerna, eftersom alla på något sätt uppfattas som 
godkända, i och med att de finns med i en för ändamålet avsedd bok. 
 
Jag hoppas och tror på att de flesta lärare skulle reagera på exempelvis uttalat 
kvinnoförakt eller homofobi i läromedlen, men som mitt exempel med spanskboken 
visar kan även osynlighet orsaka skada. Vi lärare är, precis som böckernas 
författare, uppväxta i det samhälle som skapat heteronormen, och mindre 
utstuderade uttryck för normen kanske vi inte reagerar på. Jag ser i synnerhet ett 

1 Skolverket, 2011. 
2 2011, s. 7. 
3 2011, s. 7. 
4 2016. 
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problem i att omedvetet bekräfta den här typen av strikta normer, gentemot de elever 
som inte känner att normerna passar in på dem själva. Engelskundervisningen blir 
då ytterligare en plats eller situation där eleverna i fråga får veta att de är eller gör 
fel . 
 
Det var utifrån dessa funderingar som jag bestämde mig för att undersöka hur det 
egentligen ligger till med de läromedel i engelska som används i den svenska 
grundskolan: hur framställs människor av olika kön, och på vilka sätt framställs 
människors sexualitet?  
 
 
2. SYFTE 
 
Syftet med denna studie är att öka kunskapen om läromedel i ämnet engelska för 
grundskolans senare år utifrån aspekterna genus och heteronormativitet.  
 
 
2.1. Problemformulering 
 

● På vilka sätt framställs människor av olika kön i de valda läromedlen?  
● På vilka sätt bekräftas och/eller utmanas heteronormativitet i de valda 

läromedlen? 
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3. BAKGRUND 

3.1. Centrala begrepp 
I studien används genomgående begreppet norm, vilket är det som uppfattas som 
normalt i samhället. Om normer skriver Nationella sekretariatet för genusforskning: 
“ Att passa in i normen ger fördelar, från att vardagssituationer flyter på lättare, till 
rena privilegier och makt. På liknande sätt skapar normer nackdelar för dem som 
inte passar in. Det ger upphov till diskriminerande strukturer.”  5

 
Begreppet HBTQ, en samlingsterm för homo- och bisexuella samt trans- och 
queerpersoner används i huvudsak. I vissa fall använder en specifik källa ordet 
homosexuell istället, och då gör jag också det. 
 
Begreppet cis kommer att användas för att beskriva personer vars kropp, juridiska 
kön, könsidentitet och könsuttryck hänger ihop enligt normen om hur en person av 
ett visst kön ska vara.  En cis-man är alltså en person som utifrån sin biologiska 6

kropp anses vara man, som enligt lagen anses vara man, som själv identifierar sig 
som man, och som uttrycker sin könstillhörighet i enlighet med normen för hur en 
man ska se ut och uppträda. 
 
Ett annat begrepp som kommer att användas är andrafiering, en direktöversättning 
av engelskans othering. Nationella sekretariatet för genusforskning  beskriver 7

andrafiering som en sorts vi-och-dem-process. Genom förutfattade meningar och 
normer om minoriteter eller andra marginaliserade grupper skapas en uppfattning 
om gruppen i fråga som överdrivet annorlunda jämfört med majoritetsgruppen. Det 
skapas ett vi , exempelvis vi västerlänningar, vi män , eller vi heterosexuella, och 
samtidigt blir då de som inte platsar i gruppen de andra och uppfattas som 
främmande och onormala.  
 
I studien benämns vissa yrken som mansdominerade eller kvinnodominerade. Med 
att ett yrke är exempelvis kvinnodominerat menas här att en betydande andel av de 
verksamma inom yrket är kvinnor. Om exempelvis 53% är kvinnor och 47% är män 
räknas yrket alltså inte som kvinnodominerat; i studien utgör den minsta skillnaden 
69% mot 31%. Det kan också röra sig om yrken där det bland många människor 
finns en uppfattning om att att de flesta yrkesverksamma är kvinnor, trots att så inte 
är fallet.  
 

5 2016b. 
6 Alm, Bremer, Nord och Schmitt, 2016. 
7 2016a. 

6 



3.2. Skolans styrdokument 

De huvudsakliga styrdokumenten som gäller för grundskolan är Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet , som jag hädanefter kommer att 8

kalla Lgr11, samt Skollagen . 9

 
I Lgr11 nämns genus och sexualitet flera gånger. Redan i läroplanens inledande 
stycken nämns jämställdhet mellan kvinnor och män, och att ingen i skolan ska 
utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling på grund av sitt kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, eller sexuella läggning. Nästan samma 
formulering används i 8 § i 1 kap. av Skollagen, med hänvisning till 
diskrimineringslagen . 10

 
Under rubriken “En likvärdig utbildning”  i Lgr11 står det även: 
 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 
vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs 
på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan 
har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för 
eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av  
könstillhörighet.  11

 
 

Detta stycke påpekar inte bara specifikt att skolan ska motverka de traditionella 
könsmönster som finns i samhället, utan synliggör också att uppfattningar om vad 
som är kvinnligt och manligt åtminstone till viss del skapas i samspelet med andra 
människor. 
 
Läroplanen är även tydlig med att flickor och pojkar ska ha lika stort inflytande över 
och utrymme i undervisningen, och att deras “studie- och yrkesval inte [ska] 
begränsas av kön.”  12

 
I kursplanen för ämnet engelska, som är en del av Lgr11, nämns inget specifikt om 
genus eller sexualitet. Dock omfattar engelskans centrala innehåll bland annat frågor 
som rör “intressen, vardagliga situationer, [...] relationer, etiska frågor, känslor, 
levnadsvillkor, traditioner och sociala relationer.”  Några av dessa punkter skulle 13

eventuellt kunna tolkas till att även omfatta frågor om genus och sexualitet, även om 
det inte nämns som en egen punkt. 

8 Skolverket, 2011. 
9 SFS 2010: 800. 
10 2008: 567. 
11 Skolverket, 2011, s. 8. 
12 s. 17. 
13 s. 32. 
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3.3. Queerteori 

“För att någon ska kunna framstå som normal krävs att andra pekas ut som 
onormala.” 
 
Så skriver Fanny Ambjörnsson i Vad är Queer? , och detta är centralt inom 14

queerteorin; att heterosexualiteten inte, som inom annan forskning, tas för given. När 
den tas för given blir den också normaliserad, skriver hon. En viktig tanke inom 
queerteoretisk forskning, utvecklar Rosenberg, är att sexualiteter är “socialt, 
historiskt och geografiskt konstruerade.”  Därför pratas det oftast om 15

heteronormativitet och inte i första hand om heterosexualitet, skriver Ambjörnsson, 
för att poängtera att det är normsystemet som granskas, och inte enskilda 
människors sexualitet. 
 
I den så kallade heteronormen ingår flera aspekter, skriver Ambjörnsson. En aspekt 
är att det finns en tydlig gränsdragning mellan vem som är man och vem som är 
kvinna. Det finns enligt heteronormen endast två kön, alltså män och kvinnor, som är 
varandras motsatser. För att kategoriseras som en riktig kvinna måste en person inte 
bara ha en kropp som kategoriseras som en kvinnokropp; Ambjörnsson menar att 
personen även måste uppträda, det vill säga gå, stå, bete sig och se ut, som en 
kvinna. I olika samhällen ställs sedan olika krav på hur en kvinna eller en man 
förväntas uppträda. Kraven innefattar exempelvis vilka kläder som är kvinno- eller 
manskläder, vilka intressen en kvinna eller man ska ha, vilka känslor de ska eller inte 
ska visa osv. Detta kallar Hirdman  för genuskontraktet. Hon använder även 16

begreppet genussystemet, vilket innebär att mannen och det manliga i samhället ses 
som norm, och att kvinnan och det kvinnliga underordnas mannen.  
 
För det andra finns det en uppdelning mellan hetero- och homosexualitet. Enligt 
uppdelningen mellan man och kvinna ovan förväntas en person som uppfattas som 
kvinna älska och välja att leva med en person som uppfattas som man. Inbyggt i 
detta finns även en hierarki mellan de olika sexualiteterna. Heterosexualiteten har i 
samhället en överordnad roll jämfört med homosexualitet. Enligt Ambjörnsson ses 
det som “bättre, finare och mer naturligt”  att leva med någon av motsatt kön. Under 17

olika tider och på olika platser är eller har det till och med varit straffbart eller belagt 
med sjukdomsstämpel att hellre leva med någon av samma kön som en själv. 
 
 

14 2016, s. 96. 
15 2002, s. 63. 
16 1988 
17 2016, s. 55. 

8 



3.4. Tidigare forskning 

3.4.1. Läromedlens status 
Enligt en rapport från Skolverket  har läromedlen en viktig funktion i grundskolan. 18

En majoritet av de tillfrågade lärarna uppger att de använder läromedlen för att 
säkerställa att undervisningen följer skolans läroplan och kursplaner. I synnerhet 
lärare i engelska uppger att läroboken har en sammanhållande funktion som kan 
hjälpa till att styra undervisningen åt rätt håll, samt ge eleverna en viss trygghet och 
kontinuitet. En stor andel av dem använder läroboken regelbundet, vissa nästan 
varje lektion.  
 
Samtidigt upplever många engelsklärare att läroboken kan styra undervisningen för 
mycket och inte är anpassad för alla elever. När läroboken är årskursbaserad blir det 
svårt att individanpassa undervisningen efter elevernas unika behov, tycker många. 
Detta kan avhjälpas om läroboken i fråga är utformad så att eleverna kan arbeta 
med den i sin egen takt och utifrån sin egen förmåga. 
 
Värt att notera är att rapporten kom när skolan styrdes enligt den föregående 
läroplanen , och att även samhället i stort har genomgått inte obetydliga 19

förändringar sedan dess. Exempelvis nämns det i rapporten att vissa lärare 
använder internet i sin undervisning, men det är ytterst få som gör det nästan varje 
lektion. Det vore inte långsökt att anta att den andelen skulle vara högre idag, och en 
rapport från Internetstiftelsen i Sverige  antyder mycket riktigt att så är fallet. Drygt 20

två tredjedelar av de tillfrågade lärarna i den studien anser att de har “tillräcklig 
tillgång till dator under lektionstid för att kunna ge eleverna en god undervisning”21

och drygt hälften av de tillfrågade eleverna anger att de varje skoldag använder 
Internet för skolarbete.  22

 
 
3.4.2. Genus och heteronormativitet i läromedel 
 
Det har genomförts studier om genus och heteronormativitet i läromedel, men de är 
inte särskilt många, och en del av dem är för gamla för att kunna anses vara 
aktuella. 
 

18 Skolverket, 2006b. 
19 Lpo94. 
20 2016 
21 2016, s. 68 
22 2016, s. 26 

9 



I en rapport från 2006 granskar dock Skolverket läroböcker i flera ämnen i 
förhållande till skolans värdegrund . Det som framkommer utifrån aspekterna genus 23

och sexualitet är att de granskade läroböckerna återskapar heteronormativiteten. 
Män och pojkar är överrepresenterade, och på flera ställen “nedvärderas, förlöjligas 
eller skuldbeläggs” flickor. Homo- och bisexualitet framställs som avvikande, och de 
texter som handlar om HBTQ-personer genomsyras av andrafiering; den andre ska 
tolereras och respekteras, och HBTQ-personers förhållanden beskrivs som just 
homosexuella förhållanden utan att de inblandade personerna ges en egen identitet. 
Detta står i kontrast till de heterosexuella personer som förekommer, i och med att 
dessa genomgående namnges och ges en identitet utanför sin sexualitet. 
 
Graeske  har studerat tre läroböcker i svenska för gymnasiet, som alla behandlar en 24

rad olika 1900-talsförfattare. Hon analyserar ur en intersektionellt perspektiv med 
särskilt fokus på genus vilket urval som gjorts och hur de valda författarna framställs 
i de olika läromedlen. 
 
Den första iakttagelsen som Graeske gör är att de vita, västerländska männen är 
klart överrepresenterade. Utöver det finns det även en klar skillnad i beskrivningen 
av manliga respektive kvinnliga författare, och vilka attribut de tillskrivs.  
 

I Den levande litteraturen  förekommer många superlativer när det gäller de 
vita, västerländska männens författargärningar. Deras författarproduktion står 
alltid i centrum och de porträtterade männen blir nydanare, banbrytare, upprorsmän och 
modernismens centralfigurer som gör succé.  25

 
Detta gäller inte enbart den bok som nämns i citatet; det är övergripande för alla de 
böcker som granskats. Kvinnorna däremot, beskrivs ofta som specifikt kvinnliga 
författare, det vill säga att de skriver litteratur om och för kvinnor. Graeske påpekar 
att böckernas författare betraktar mäns litteratur om män som allmänmänsklig, 
medan kvinnors litteratur om kvinnor alldeles uppenbart inte uppfattas på samma 
sätt. 
 
När det gäller de kvinnliga författarna skrivs det också mer om deras liv utanför 
författarskapet, och de beskrivs ofta som avvikande eller udda. I det enda fall där en 
manlig författare beskrivs som avvikande ses inte detta som något negativt, vilket 
kvinnornas avvikande beteende och personlighet gör. Graeske skriver att “de 
feminina stereotyperna utgörs i övrigt främst av två klichéer: den sjuka kvinnan och 
den medvetna ‘kvinnosakskvinnan’.”  Den heteronormativa utgångspunkten syns 26

23 Skolverket, 2006a. 
24 2010. 
25 2010, s. 122 
26 2010, s. 125 
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tydligt i det att Karin Boye beskrivs som sjuk och att hennes självmord berodde på 
hennes kärlek till en annan kvinna, menar Graeske. 
 
Simonsson  har analyserat hur noveller används i undervisningen i svenska i 27

årskurs 8, med fokus på heteronormativitet och heterosexualitetens förgivettagande. 
Simonsson menar att tystnaden kring heterosexualiteten gör den till en 
“ förgivettagen grundinställning som förväntas om inget annat anges.”  28

 
Tre noveller används som exempel, och i alla tre är karaktärerna explicit 
heterosexuella. I två av novellerna finns det en tydlig familjesammansättning med 
heterosexuella föräldrar, och den tredje handlar om en ensam man som av en 
utomstående karaktär paras ihop med en kvinna, och detta framställs som normalt 
och önskvärt. Simonsson påpekar även att en av novellerna upprätthåller 
heteronormativa könsroller i det att mamman i familjen har en tydlig 
omhändertagande roll medan pappan lika tydligt inte har det.  
 
Att karaktärerna uteslutande är heterosexuella nämns inte i de helklassdiskussioner 
som följer på läsningen, vilket kunde ha öppnat upp för en förståelse för hur normer 
fungerar i samhället. Istället läggs fokus på andra aspekter, exempelvis novellens 
dramaturgi. Simonsson menar att detta fungerar som en pedagogisk funktion. 
Eftersom heterosexualiteten är standard behöver den inte diskuteras och fungerar 
istället som en bakgrund för andra saker. 
 
Kort kan även nämnas tidigare studentuppsatser inom ämnet: 
 
Berndtson  har studerat läromedel i biologi för grundskolans senare år. Analysen 29

visar att en klar majoritet av de studerade läromedlen återskapar och förstärker 
heteronormen genom att beskriva heterosexualiteten som förgivettagen och 
homosexualiteten som avvikande och apart. En av texterna som studerats kan till 
och med uppfattas som rent kränkande då den radar upp ett antal negativa 
stereotyper och antaganden om homosexualitet och framställer dem som rena fakta. 
 
Jonsson och Walther  har studerat hur kvinnor och män presenteras i läromedel i 30

svenska för grundskolans senare år. Analysen visar att männen är 
överrepresenterade i läromedlen. Hälften av läromedlen lyfter frågor som handlar om 
genus på olika sätt. Alla läromedel innehåller många stereotyper om vad som är 
manligt respektiver kvinnligt, men det finns även några undantag. Endast två av de 
åtta läromedlen bryter på något sätt mot heteronormen.  

27 2017. 
28 2017, s. 183. 
29 2011. 
30 2011. 
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Sundström   har studerat läromedel i religionskunskap ämnade för gymnasieskolan. 31

Analysen visar att heteronormen återskapas och förstärks genom att homosexualitet 
till stor del utelämnas i texter som handlar om familj och äktenskap, att inga 
homosexuella personer får komma till tals i de texter som handlar om 
homosexualitet, och att det skapas en hierarki där heterosexualitet står över 
homosexualitet (jfr. Røthing). 
 
Även en äldre uppsats kommer till ungefär samma slutsatser som de senare. 
Hedman och Omark  har studerat avsnitt ur fyra böcker i olika ämnen ämnade för 32

årskurs 8. Analysen visar att samtliga avsnitt bekräftar traditionella uppfattningar om 
vad som är manligt och kvinnligt: vilka roller män och kvinnor har i samhället, att det 
är mannen som norm, att det är flickor som drabbas av ätstörningar, att det är 
mannen som är det sexuellt drivande könet och så vidare. Ett av avsnitten beskriver 
även homosexualitet på ett sätt som får det att verka som att livet som homosexuell 
innebär ständiga problem, samtidigt som avsnittet banaliserar homofobi. 
 
 
3.4.3. Genus och heteronormativitet i skolan i övrigt 
Det har även genomförts ett antal studier om genus och heteronormativitet, i 
skolväsendet i allmänhet och klassrummet i synnerhet, men som inte berör 
läromedel specifikt. 
 
Brunila och Edström  har jämfört det jämställdhetsarbete som genomförs i det finska 33

respektive det svenska skolväsendet. Ett viktigt syfte med utbildning är att förbereda 
individen för arbetsmarknaden, och därför har jämställdhetsarbetet i både Finland 
och Sverige till viss del kommit att handla om att minska skillnaden i förutsättningar 
för män respektive kvinnor på arbetsmarknaden. Detta har dock skett i huvudsak åt 
ena hållet, dvs. att flickor och kvinnor stöttas att välja mansdominerade yrken. Alltså 
ses flickors och kvinnors val som mer problematiska än pojkars och mäns, i och med 
att det är flickor och kvinnor som behöver ändra på sig. Utöver detta har behovet av 
manliga förebilder setts som en viktig anledning för män att välja läraryrket, speciellt 
när det gäller undervisning av yngre barn. Den rådande fördelningen av kvinnliga 
och manliga pedagoger ses som problematisk, men anledningen till detta har skiftat 
över tid och beskrivs av Brunila och Edström som något oklar. 
 
Brunila och Edström menar att jämställdhetsarbetet ofta återskapar heteronormativa 
könsroller. Flickor ses som en homogen grupp som måste stöttas i att välja 
mansdominerade intresseområden, medan män uppfattas bidra till ett utökat 

31 2014. 
32 2006. 
33 2013 
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perspektiv bara genom att vara närvarande. I ett svenskt jämställdhetsprojekt nämns 
exempelvis att det är bra att det finns manliga förskollärare för att de bidrar med ett 
annat synsätt, men Brunila och Edström påpekar att det aldrig specificeras exakt vad 
detta andra synsätt i så fall ska innefatta. 
 
Røthing  skriver om en annan av våra nordiska grannar. Hon har studerat sex- och 34

samlevnadsundervisningen i tre norska skolor, med ett särskilt fokus på hur hetero- 
och homosexualitet behandlas i undervisningen. Studien är visserligen tio år 
gammal, men ger ändå inblick i hur det har varit och kan vara. 
 
Hon skriver att homosexualitet diskuteras som ett specifikt ämne, medan 
heterosexualitet inte diskuteras specifikt, trots att både hetero- och homosexualitet 
nämns i den norska läroplanen. Liksom Simonsson menar Røthing att tystnaden 
kring heterosexualitet är viktig. När heterosexualiteten inte nämns specifikt blir den 
förgivettagen, något som förväntas om inte annat anges, medan den väldigt tydliga 
diskussionen kring homosexualitet får den att framstå som avvikande i jämförelse. 
Detta syns tydligt i Røthings observationer där alla andra ämnen, såsom 
könssjukdomar och preventivmedel, enbart diskuteras ur ett heterosexuellt 
perspektiv. 
 
Den generella normen för undervisning om homsexualitet i studien handlade om 
tolerans för den andre. Røthing beskriver hur olika strategier för att undervisa på ett 
homotolerant sätt ändå, trots goda intentioner, återskapar och förstärker 
heteronormen:  
 
Att synliggöra homosexualitet genom att belysa de problem som homosexuella kan 
ställas inför i samhället får det att verka som att homsexuellas liv måste kantas av 
olycka och problem, skriver Røthing. Att samtidigt argumentera mot elevernas 
förmodade rädsla för homosexualitet blir i sammanhanget motsägelsefullt. 
Budskapet att det är viktigt att vi  tolererar de homosexuella (de andra) återskapar 
heteronormen och förstärker andrafieringen av homosexuella på så sätt att eleverna 
inkluderas i en förgivettagen heterosexuell gemenskap; alla i rummet förväntas vara 
heterosexuella, och de homosexuella antas inte finnas bland eleverna utan istället 
vara några andra som befinner sig någon annanstans även rent geografiskt. 
 
Slutligen skapas även en hierarki där heterosexualitet ställs över homosexualitet, 
menar Røthing. Som nämnts innan står det tydligt i den norska läroplanen att frågor 
om bland annan hetero- och homosexualitet ska ingå i undervisningen. Sättet som 
det görs på är dock problematiskt, menar hon, eftersom lärarna väljer att framställa 
homosexualitet som ett etiskt dilemma där eleverna ges möjlighet att vara antingen 

34 2008 
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för eller emot, och alla elever samtidigt förmodas vara heterosexuella. Detta antyder 
att homosexuella inte nödvändigtvis har rätt att bli tolererade, och att de 
privilegierade heterosexuella har rätt att bestämma vilka rättigheter de andra 
förtjänar. Hon menar att det måste finnas andra sätt att behandla ämnet sexualitet, 
som inte återskapar heteronormen och heterosexualitetens privilegierade ställning 
över homosexualitet. 
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4. METOD 
I detta kapitel redogörs för och diskuteras de metodologiska överväganden som 
gjorts, samt studiens genomförande.  
 
4.1. Urval 
Urvalet av läromedel att studera gjordes utifrån några olika aspekter.  
 
Läromedlen ska så gott som möjligt spegla den nuvarande läroplanen, och därför 
valdes främst så nya läromedel som möjligt. En av böckerna släpptes 2004, alltså 
innan den nuvarande läroplanen trädde i kraft. Eftersom det är den boken som i 
huvudsak används på den skola där jag arbetar, har den ändå valts ut till studien. 
Även utifrån att den så sent som våren 2018 fortfarande finns att köpa, samt att 
förlaget själva menar att den kan användas utifrån Lgr11 , kan den anses uppfylla 35

det kravet. 
 
Studien omfattar tre tryckta böcker: Good Stuff D , Awesome 8  och Wings 9  och 36 37 38

ett digitalt läromedel, Engelska 9 . Många skolor använder idag digitala eller så 39

kallade interaktiva läromedel, och därför valdes ett sådant. Det ska påpekas att de 
digitala läromedel som åsyftas här är snarlika traditionella tryckta läromedel i sin 
uppbyggnad, med texter och tillhörande uppgifter. Skillnaden är endast att 
åtkomsten sker digitalt, och att vissa övningar kan vara självrättande. 
 
Läromedlen kommer från fyra olika förlag, nämligen Gleerups, Liber, Natur & Kultur, 
samt Sanoma Utbildning, detta för att få så stor spridning som möjligt. 
 
I studien ingår tre läromedel som främst riktar sig till årskurs 9, och ett som riktar sig 
till årskurs 8. Den största skillnaden mellan läromedlen för de olika årskurserna torde 
vara texternas svårighetsgrad; alltså bör det ur ett innehållsmässigt perspektiv inte 
spela någon större roll vilken årskurs som studeras. Därför valdes årskurs 9 i första 
hand med tanken att texterna är längre och mer detaljerade. Undantaget är 
Sanomas läromedel, där årskurs 8 valdes därför att förlaget ännu inte släppt sitt 
läromedel för årskurs 9. 
 
Det finns naturligtvis många andra läromedel som kunde ha valts utifrån dessa 
kriterier. Det finns idag en uppsjö digitala läromedel att välja bland, och samtliga 
hade kunnat passa till den här studien. Exempelvis har Nationalencyklopedin ett 

35 Liber se Specialpedagogiska skolmyndigheten. 
36 Bayard, A., Coombs, A., & Hagvärn, R., 2004 
37 Childs-Cutler, A., & Gentili Cronholm, A., 2017 
38 Frato et al., 2017. 
39 Bergman, K., Johansson, K., Peterson, L., & Sutcliffe, C., 2018 
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eget digitalt läromedel , och så har även Natur & Kultur  och Liber  som har utgett 40 41 42

två av de andra böckerna jag har studerat. 
 
Då det gäller tryckta läroböcker finns det även där ett oräkneligt antal att välja bland. 
Ett exempel är Good Stuff Gold-serien, som är den nyare versionen av den äldre 
boken som ingår i studien.  Några andra är Magic!-serien som är en kombination av 43

tryckt bok och digitalt läromedel  och Spotlight-serien som liksom en av de böcker i 44

den här studien ges ut av Natur & Kultur. Gleerups , som ger ut det digitala 45

läromedel som ingår i studien har även två tryckta läromedel: Happy-serien och den 
nyare Sparks-serien. Det finns även ett antal läromedel som är anpassade utifrån 
olika elevers stödbehov. Exempelvis finns Lol-serien  för särskolan, och Stepping 46

Stone-serien  för nyanlända ungdomar och vuxna som läser engelska på 47

nybörjarnivå. 
 
Alla dessa hade kunnat passa i studien utifrån de aspekter som övervägts, men med 
hänsyn till ytterligare en betydelsefull aspekt, nämligen vilka läromedel som jag med 
lätthet kunde få åtkomst till, valdes alltså ovanstående fyra. 
 
På grund av tidsbrist tog jag redan från början beslutet att endast studera 
textböckerna, och inte deras tillhörande arbetsböcker eller lärarhandledning. 
 
 
4.2. Analysmetod 
Fyra olika läromedel i engelska som riktar sig till årskurs 8 och 9 studerades, i syfte 
att öka kunskapen om hur människor av olika kön framställs, samt i vilken 
utsträckning heteronormativitet bekräftas och/eller utmanas. För att göra detta 
användes huvudsakligen en kvalitativ metod, vilket enligt Hjerm, Lindgren och 
Nilsson  är ett vanligt tillvägagångssätt när datamaterialet består av exempelvis 48

dokument. Då detta är en litteraturstudie som huvudsakligen ämnar tolka företeelser, 
och inte att exempelvis räkna hur många män respektive kvinnor som finns i 
läromedlen, är det alltså en lämplig metod i det här fallet. Mer specifikt används en 
tematisk analys, vilket innebär att datamaterialet gås igenom upprepade gånger i 
syfte att ordna det, först grovt och sedan mer i detalj, i kategorier eller teman. 
Kategorierna fungerar sedan som “utgångspunkt för analyser och slutsatser.”  49

40 Ne.se 
41 Digilär, 2018. 
42 2018. 
43 Liber, 2018. 
44 Studentlitteratur. 
45 2018. 
46 Lära Förlag 
47 Gleerups 
48 2014. 
49 Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 34 
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Till skillnad från kvantitativa studier, där analysarbetet påbörjas först efter att 
datainsamlingen är genomförd, menar Hjerm, Lindgren och Nilsson  att det är 50

vanligt i kvalitativa studier att börja analysera resultaten redan under 
datainsamlingsfasen. Tankar och reflektioner uppstår redan under den första 
genomgången av datamaterialet, och då är det viktigt att ta dessa till vara genom 
exempelvis löpande anteckningar. 
 
Vid sidan av den huvudsakliga, kvalitativa metoden finns även vissa kvantitativa 
inslag. Då det i genomgången av texterna exempelvis framgått att vissa människor 
är överrepresenterade jämfört med andra, påpekas det i studien. 
 
 
4.3. Genomförande 
Jag inledde studien genom att läsa igenom datamaterialet, det vill säga de fyra 
läromedlen, en första gång. Redan då markerades allt sådant som på något sätt 
relaterade till studiens frågor. Det var dock en mycket grov kategorisering; allt som 
rörde kvinnor och hur de ser ut, vad de intresserar sig för och gör markerades i en 
färg, allt som rör män i en annan och så vidare. Samtidigt förde jag löpande 
anteckningar där de spontana tankar och reflektioner som uppstod vid 
genomläsningen dokumenterades.  
 
Genom ytterligare läsningar av datamaterialet och med stöd i tidigare markeringar 
och anteckningar, skapade jag sedan mer specifika kategorier utifrån de mönster 
och kopplingar som då hittades. De kategorier som då skapades var: utseende, 
intressen och uppgifter, yrken, känslor, celebriteter, heterosexualitet som norm, 
problematisering av queer och heterosexuell kärlek, samt könsneutralitet. Det var 
dessa kategorier som sedan fick ligga till grund för de olika avsnitten i resultat- och 
analyskapitlet. 
 
Slutligen analyserade jag materialet utifrån de mönster som hittats, och slutsatser 
drogs. Analysen och slutsatserna illustrerades med exempel och citat hämtade direkt 
från datamaterialet. 
 
En viktig del av arbetet var även att en sista gång jämföra slutsatserna med 
datamaterialet, för att kontrollera att slutsatserna var riktiga och väl underbyggda. 
Detta gjorde jag då resultatanalysen i övrigt var färdig. 
 

50 2014. 
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4.4. Forskningsetiska överväganden 
I en studie där människor studeras finns ett antal forskningsetiska principer att 
förhålla sig till. Det handlar om att informera om att forskningen sker, att de 
inblandade personerna måste ge samtycke och när som helst har rätt att avböja 
medverkan, att avidentifiera datan, samt att endast använda den insamlade datan till 
forskning.  Eftersom detta är en litteraturstudie är dock inte dessa aspekter aktuella 51

i det här fallet. 
 
En aspekt som är aktuell i litteraturstudier liksom i all annan forskning är att undvika 
oredlighet, eller så kallat forskningsfusk; att förvränga och vilseleda, eller rentav 
förfalska, resultaten kan i praktiken orsaka reell skada.  För att undvika detta har jag 52

varit noga med att presentera resultaten så som de faktiskt framstår i materialet, 
utan att exempelvis undanhålla eller medvetet feltolka något. En del i detta är även 
att beskriva tydligt hur studien har genomförts, så att andra har möjlighet att få insyn 
i var resultaten kommer från och vad analysen baseras på.  
 
 
4.5. Metoddiskussion 
Utifrån perspektivet urval finns det naturligtvis luckor i studien; som framgår i just det 
avsnittet ovan finns en stor mängd olika läromedel som kunde ha studerats, och då 
är det möjligt att resultatet hade blivit ett annat. Utifrån den begränsade tiden 
bedömde jag dock att fyra läromedel var ett lämpligt antal; även med betydligt längre 
tid till förfogande hade det varit mycket svårt att studera precis alla! En annan aspekt 
är det övriga materialet i de läromedlen som studerades. Textböckerna är i regel 
bara en del av läromedlet: till nästan alla finns arbetsböcker och lärarmaterial. Att 
studera dessa hade också kunnat ge mer tyngd åt studien, men det hann jag tyvärr 
inte heller med. I och med att fyra textböcker från fyra av de stora förlagen har 
studerats, kan det ändå anses ge studien en viss bredd. Utifrån mina resultat, som 
visar ett liknande mönster i samtliga läromedel oavsett ålder eller vilken årskurs de 
är tänkta för, anser jag att urvalet gett ett tillräckligt underlag.  
 
I en sådan här studie, som grundar sig i huvudsak på författarens egna tolkningar av 
datamaterialet, finns alltid en risk att resultaten färgas av författarens personliga 
bias. Det är just för att undvika detta som jag har varit noga med att återvända till 
datamaterialet upprepade gånger och kontrollera att mina tolkningar och analyser 
verkligen kommer från materialet och inte från mina egna förväntningar och 
föreställningar. Trots detta finns naturligtvis möjligheten att någon annan skulle ha 
sett andra mönster och gjort en annan tolkning än vad jag har gjort. 
 

51 Vetenskapsrådet, 2002.  
52 Vetenskapsrådet, 2018. 
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5. PRESENTATION AV LÄROMEDEL 
Som nämnts tidigare kommer granskningen att röra fyra olika läromedel i engelska 
för grundskolans senare år. Nedan följer en kort presentation av vardera läromedel. 
 
5.1. Engelska 9 
Engelska 9  är förlaget Gleerups digitala läromedel som riktar sig till just årskurs 9. 53

Förlaget menar att det är ett “heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr11 och 
uppbyggt utifrån kursplanen.”  Läromedlet är heltäckande på så vis att det 54

innehåller både texter och övningar. I varje kapitel finns texter på flera 
svårighetsnivåer, och alla texter finns även inlästa så att eleverna kan lyssna på 
dem. Varje text har en tillhörande ordlista. 
 
 
5.2. Good Stuff D Textbook 
Good Stuff D  är en del av förlaget Libers läromedelsserie i engelska, och riktar sig 55

främst till årskurs 9.  Den släpptes 2004, men förlaget menar ändå att läromedlet 56

kan användas utifrån Lgr11. Serien Good Stuff har fått vad förlaget kallar en 
“ansiktslyftning” och döpts om till Good Stuff GOLD, men de äldre Good 
Stuff-böckerna går fortfarande att köpa. Varje kapitel är uppdelat i två 
svårighetsgrader; så kallade gröna och gula texter, och varje text har en tillhörande 
ordlista. Till textboken finns en tillhörande Workbook med uppgifter till alla texter, 
samt en lärarhandledning med facit och extrauppgifter.  
 
 
5.3. Wings 9 Textbook 
Enligt förlaget är Wings  ett “basläromedel i engelska för årskurs 7-9 som utgår från 57

individen.”  Just Wings 9 riktar sig främst till årskurs 9. Enligt författarna är 58

textboken utgångspunkten i arbetet och innehåller texter i en rad olika genrer och 
svårighetsgrader med tillhörande ordlistor.  I boken finns sedan hänvisningar till vilka 
uppgifter i den tillhörande Workbook som passar. Det finns även ett lärarmaterial och 
ljudfiler till texterna. 
 
 
5.4. Awesome 8 Textbook 
Till skillnad från övriga böcker riktar sig förlaget Sanomas Awesome 8  som titeln 59

antyder till årskurs 8. Enligt Sanoma utgår läromedlet från Lgr11, och innehåller olika 

53 Bergman, K., Johansson, K., Peterson, L., & Sutcliffe, C., 2018 
54 Gleerups, 2018. 
55 Bayard, A., Coombs, A., & Hagvärn, R., 2004 
56 Liber se Specialpedagogiska skolmyndigheten. 
57 Frato et al., 2017. 
58 Natur & Kultur. 
59 Childs-Cutler, A., & Gentili Cronholm, A., 2017. 
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texttyper på olika nivåer, för att passa alla elever. Längst bak i textboken finns 
ordlistor till varje text. Till varje text finns några frågor att svara på direkt i textboken, 
och i slutet av några av kapitlen finns förslag på större uppgifter som passar till 
kapitlet. Utöver dessa finns även en tillhörande Activity Book, med många fler 
uppgifter. Det finns även ett lärarmaterial med olika planeringar och extra uppgifter. 
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6.  RESULTAT OCH ANALYS 
6.1. Kön 
Nedan följer redogörelse för resultat och analys därav, utifrån de aspekter av kön 
som nämns i problemformuleringen. De exempel som nämns i texten är just 
exempel, och används för att illustrera de kategorier som identifierats; de ska inte 
uppfattas som uttömmande.  
 
Det ska noteras att begreppen man och kvinna  (alternativt pojke och flicka ) används 
genomgående och att de hänvisar till cis-personer. Ingenstans i någon av de fyra 
böckerna nämns några transpersoner.  
 
 
6.1.1. Utseende  
Det läggs inte särskilt mycket fokus på hur människor ser ut i någon av böckernas 
texter, men det finns några tillfällen då det nämns. Det finns även bilder, antingen 
fotografier eller tecknade bilder, till många av texterna, och där framgår det tydligare 
hur den faktiska personen ser ut eller hur någon har tänkt sig att hen ser ut. 
Sammantaget läggs fokus på olika saker beroende på om det är en man eller kvinna 
som omnämns.  
 
Kvinnor beskrivs i huvudsak utifrån om de ser bra ut eller inte, medan män beskrivs 
med mer detaljer kring deras faktiska utseende och klädsel. Ett exempel på detta är 
en text där den kvinnliga huvudpersonen kallas för “Ugly Girl” av sina klasskamrater

; det nämns dock inget om hennes faktiska utseende. Öknamnet diskuteras inte 60

utöver att huvudpersonen menar att hon inte bryr sig, men det antyds senare att hon 
ändå gör det. I en annan text i samma bok beskrivs en manlig karaktär som “a tall, 
lanky, whippet-lean boy who blushed easily” medan en kvinnlig karaktär endast 
beskrivs som “very pretty”.  Det finns även tendenser till det i Engelska 9, där en 61

kvinnlig lärare kallas för “old Wart-face” av sina elever.   62

 
Även i Wings 9 ser beskrivningarna av män respektive kvinnor något olika ut. I en 
text beskriver en kvinna sig själv som “a bit on the curvy side” , och i en annan text 63

beskrivs karaktären Chloe som “beautiful and sophisticated, in sleek black vintage 
clothes.”  Ytterst få män beskrivs någonstans i boken; ett av få undantag är en text 64

där en karaktärs pappa beskrivs ofördelaktigt. Karaktären ifråga står inför rätta, och 
pappan dyker upp till rättegången “stone cold sober and clean-shaven and even 

60 Good Stuff D, s. 51-55. 
61 Good Stuff D, s. 103-105. 
62 Mummy’s Boy. Observera att Engelska 9 saknar sidnummer, och därför kommer istället den 
aktuella textens rubrik att användas som referens. 
63 Dating Profiles, s. 17. 
64 Wings 9, s. 22-24. 
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wearing a suit and tie”, vilket enligt berättaren vanligtvis inte är fallet.  I första 65

exemplet ligger fokus på hur personens kropp ser ut, i de två senare mer på externa 
detaljer såsom kläder. 
 
I alla fyra böcker finns en tydlig skillnad mellan hur män och kvinnor ser ut. I samtliga 
böcker har en klar majoritet av kvinnorna långt hår, medan det inte finns några män 
som har det. Undantaget är en av karaktärerna i den tidigare nämnda texten 
Juvenile Court i Wings 9 , där en av kvinnorna på de tillhörande bilderna är kortklippt. 
Många av kvinnorna bär även smink, och det gör inga män. Män bär i de flesta fall 
byxor och tröja eller skjorta, i några fall kostym, i mestadels dova färger. Kvinnors 
kläder varierar mer; vissa bär byxor och tröja, andra klänning eller kjol. Färgerna på 
kvinnornas kläder varierar mer än männens, och deras kläder är i allmänhet mer 
figurnära. 
 
I Engelska 9 är många bilder tecknade. På de bilderna syns det inte lika tydligt som 
på fotografierna huruvida kvinnorna bär smink eller ej, men istället har kvinnorna i 
stor utsträckning tecknats med synliga ögonfransar, medan männen inte har det. 
 
I alla fyra böcker förekommer bilder på både män och kvinnor i idrotts- eller 
arbetskläder, och då är inte könsuppdelningen lika tydlig. De flesta i idrottskläder, 
både män och kvinnor, bär shorts och t-shirts eller linnen, alternativt lämplig 
utrustning för den aktuella sporten. 
 
Se bilaga 1 för bildexempel på hur män och kvinnor kan se ut, de tecknade bilderna i 
Engelska 9, samt män och kvinnor klädda för sport. 
 
 
6.1.2. Intressen och uppgifter 
Gemensamt för alla fyra böcker är att personerna i texterna har en rad olika 
intressen, vissa som är olika beroende på kön, och vissa som inte tycks vara det. 
 
I samtliga böcker finns både män och kvinnor som utövar sport på olika sätt; dock 
finns en viss skillnad i hur män och kvinnors sportande framställs. Fotboll nämns i 
flera olika texter , men det är nästan bara män som spelar fotboll. Även sporter som 66

hockey  och skidor  är sporter som endast män utövar. Kvinnor håller främst på 67 68

med sporter såsom friidrott , gymnastik , softball  och cheerleading .  69 70 71 72

65 Wings 9, s. 73-76. 
66 Engelska 9, The Innocent; Awesome 8, s. 66-69; s. 91-96 
67 Engelska 9, The Hockey Sweater 
68 Engelska 9, What Makes Toronto Special? 
69 Good Stuff D, s. 56 
70 Good Stuff D, s. 107-110 
71 Awesome 8, s. 108-111 
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Det sker även en viss diskussion om mäns idrottande jämfört med kvinnors, och 
handlar i huvudsak om kvinnors underläge i sportsammanhang. I texten This Jinxed 
Basketball Game  nämns exempelvis att tjugo gånger så många åskådare kommer 73

till pojkarnas basketmatcher, fast flicklaget är mycket bättre. I Awesome 8  nämns 74

även den första 100-metersfinalen för damer i de Olympiska spelen, och att många 
fortfarande var emot att låta kvinnor vara med och tävla.  
 
Det finns dock ett undantag; i texten Extreme Athletes  nämner en kvinnlig 75

grottkrypare att det är en fördel att vara kvinna eftersom de ofta är mindre. I samma 
text säger en kvinnlig fallskärmshoppare att 98% av de som dör under 
fallskärmshopp är män, och menar att det beror på att de är mer dumdristiga än 
kvinnor. Dessa påståenden, som dock är baserade på stereotyper om män och 
kvinnor (kvinnor är små; män tar onödiga risker), vänder på föreställningen om 
kvinnors underläge i sport. 
 
Det finns även en tendens i samtliga böcker utom Wings 9  att tillskriva i huvudsak 
kvinnor, men även i viss utsträckning män, stereotypa intressen och uppgifter. För 
kvinnor handlar det om kläder, smink, kärlek, och att ta hand om hemmet. Det är i 
huvudsak kvinnor som genomgår skönhetsoperationer eller drabbas av ätstörningar. 
Män beskrivs mer som intresserade av spänning och äventyr. I Good Stuff D  skriver 
en flicka om att leva under Talibanregimen: “If you were a girl, imagine if you 
suddenly had to throw away all your skirts, blouses, shoes and make-up”.  I samma 76

bok står det att vissa skolor i USA av moraliska skäl förbjuder flickor att bära korta 
kjolar och t-shirts som visar magen. I samma text står om pojkar att så kallade 
gängkläder är förbjudna, det vill säga säckiga kläder i vissa färger eller med vissa 
loggor.   77

 
I Engelska 9 finns ett stycke som tydligt visar vad som anses vara av intresse för 
män respektive kvinnor. I texten What is Manga? beskrivs två stora genrer inom 
manga och anime. Shojo  handlar om kärlek, romantik och komedi, och behandlar 
ofta det vardagliga livet. Shounen handlar istället om att slåss, om sport eller äventyr 
och har coola karaktärer som ofta har superkrafter. Det är spännande berättelser 
med psykologiska inslag. Att shojo  riktar sig till flickor och shounen till pojkar framgår 
tydligt: “Shounen is targeted at a young male audience”, står det exempelvis. 
 

72 Wings 9, s. 82-84. 
73 Good Stuff D, s. 51-55 
74 s. 91-95 
75 Wings 9, s. 88-91 
76 s. 32-33. 
77 s. 37-39. 
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I Awesome 8  finns en text där berättarens mamma klagar på grannarnas julpynt och 
att grannfrun aldrig köper barnmat eller andra saker, utan gör allt själv. Mamman kan 
inte förstå hur grannbarnen har överlevt, och funderar på att anmäla familjen till 
socialen. Pappan stör sig istället på att grannen kör en så gammal bil.  Det är alltså 78

kvinnan som värnar om hem och familj, medan mannen intresserar sig mer för 
teknik. Detta illustrerar ytterligare en tendens som är närvarande i samtliga böcker: 
det är kvinnan som är huvudsakligen ansvarig för barnen. På flera ställen både Good 
Stuff D  och Wings 9  nämns ensamstående mödrar, och i Engelska 9  står att 79 80 81

samurajernas fruar var ansvariga för hemmet och barnen. I Awesome 8 nämns att 
USA:s ursprungsbefolkning såg jorden som en mor som tog hand om sina barn.  I 82

Wings 9  finns en text om att sitta i fängelse i några olika länder,  och under rubriken 83

Women and men står det om kvinnor som föder barn i fängelset. 
 
I samtliga böcker finns dock många intressen som både män och kvinnor har. 
Exempelvis finns både män och kvinnor som engagerar sig i djurfrågor , som tycker 84

om att läsa , och som brinner för musik.   85 86

 
 
6.1.3. Yrken 
I alla fyra böcker nämns en rad olika yrken som de olika personerna antingen har 
eller önskar ha i framtiden. Ett mönster som kan skönjas är att det finns många yrken 
som både män och kvinnor kan ha, men de är huvudsakligen mansdominerade 
yrken eller sådana som inte har någon tydlig könskodning.  
 
Exempel på yrken som både män och kvinnor har är lärare och författare. 
Exempelvis finns i Engelska 9  flera både kvinnliga och manliga lärare, och 87

Awesome 8  nämns både kvinnliga och manliga författare. Även själva texterna i 88

samtliga böcker (då det gäller exempelvis utdrag ur romaner) är skrivna av både 
kvinnor och män. Det finns även både kvinnor och män som arbetar inom film- och 
TV-branschen, eller som vill göra det.  Exempel på mer mansdominerade yrken 89

som både män och kvinnor har eller vill bli är ingenjör   och präst   90 91 92 93

78 s. 62-65. 
79 s. 34-36. 
80 s. 121-124. 
81 Bushido - The Samurai Way. 
82 s. 30-33. 
83 s. 56-58. 
84 exempelvis texten The Fur Jacket i Good Stuff D , s. 18-19 
85 Awesome 8s. 9-11; Wings 9, s. 16-17 
86 Engelska 9, Just Sixteen. 
87 Just Sixteen. 
88 s. 82-84. 
89 Engelska 9, Watching Music; Awesome 8, 104-107, Wings 9, s. 18-19, s. 48-51 
90 Good Stuff D, s. 48-50; Awesome 8, s. 104-107.  
91 84-87% av ingenjörer är män, beroende på område (SCB, 2018a) 
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Då det gäller yrken som endast män respektive kvinnor har finns också mönster. 
Yrken som bara representeras av män är främst mansdominerade yrken. I Engelska 
9  och Wings 9  finns texter som handlar om poliser , andra personer som utreder 94 95 96

brott, samt väktare . Samtliga de som arbetar inom de yrkena är män. Det finns 97

även flera texter om män som arbetar inom försvarsmakten , exempelvis en text i 98

Good Stuff D  som handlar om en ubåtskapten och hans personal. I Engelska 9  99 100

nämns kort att det finns kvinnliga speldesigners och programmerare, men det 
påpekas att de är mycket få. Annars är alla i böckerna som arbetar med datorer 
män. 
 
När det gäller yrken som endast representeras av kvinnor, ser bilden annorlunda ut. 
Det finns ett fåtal mansdominerade yrken som endast kvinnor har: exempelvis de 
kvinnliga avfallshanterarna  och den kvinnliga läkaren  i Wings 9.  Flera av de 101 102 103

yrken som endast finns bland kvinnor är dock kvinnodominerade. I Engelska 9  104

finns exempelvis hovdamer och en maskinskriverska , och i Awesome 8  finns en 105 106

flicka som syr skor i en fabrik.   107

 
Den enda texten som nämner män i ett kvinnodominerat yrke kommer från Wings 9: 
i en text  berättar en ung man att han en gång i veckan jobbar extra på en förskola.108

 109

 
Många yrken, både i ovan nämnda exempel och yrken som finns i böckerna men 
som inte tagits med som exempel, nämns endast en gång. Utifrån det kan det 
uppfattas som en slump att det är just en man eller en kvinna som har det yrket, men 
när alla yrken ses tillsammans syns ett tydligt mönster i vilka yrken män respektive 

92 Good Stuff D, s. 90-93; Wings 9, s. 52-55. 
93 Inom svenska kyrkan är prästernas könsfördelning jämn (Svenska kyrkans 
arbetsgivarorganisation), men många kristna kyrkor tillåter inte kvinnliga präster alls, varför yrket ändå 
räknas som mansdominerat. 
94 The Royal Canadian Mounted Police 
95 s. 42-43, 46-47, 54-67 
96 69% av Sveriges poliser är män (Polismuseet.se). 
97 73% av väktare är män (SCB, 2015). 
98 83% av personer inom försvarsmakten är män (Försvarsmakten.se). 
99 s. 98-102. 
100 Addiction to Gaming 
101 80% av anställda inom avfallshantering är män (SCB, 2017). 
102 Könsfördelningen inom läkaryrket är jämn (SCB, 2010), men en undersökning (Läkartidningen, 
2015) visar att många människor har en föreställning om att läkare är män. 
103 s.10-13, 59-61 
104 Bushido - The Samurai Way; Little Old Lady from Cricket Street 
105 79% av kontorsassistenter och sekreterare är kvinnor (SCB, 2018b) 
106 s. 40-44 
107 Ca. 90% av de som arbetar i textilfabriker är kvinnor (Burmese Women’s Union). 
108 s. 16-17. 
109 96% av förskollärare är kvinnor (SCB, 2018b) 
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kvinnor har. Sammantaget framstår det alltså som att mansdominerade yrken kan 
innehas av både män och kvinnor; dock av män i större utsträckning. 
Kvinnodominerade yrken är det dock främst kvinnor som har; och män finns där 
endast i undantagsfall.  
 
 
6.1.4. Känslor 
Både män och kvinnor får uttrycka de flesta känslor, såsom lycka, vrede och blyghet. 
Det finns många karaktärer i de olika böckerna som uttrycker vrede på olika sätt; ett 
exempel är en text i Awesome 8 där flera män och kvinnor som arbetar för ett stort 
företag är upprörda och arga över en situation som uppstått . I Good Stuff D  110 111

nämns en pojke som lätt rodnar (se även rubriken Utseende), och i Wings 9  112

beskriver en ung man sig själv som blyg. I en text i Engelska 9  är det istället en 113

flicka som säger sig vara blyg. 
 
När det gäller rädsla finns en tendens till stereotyp beskrivning av mäns respektive 
kvinnors förhållande till känslan; vem får känna rädsla, och vem får visa den för 
andra? I Engelska 9  beskrivs personernas rädsla på olika sätt. När familjen ska ge 114

sig av till det nya landet står det om fruns föräldrar: “Her father tried to be strong but 
her mother cried until her eyes were red.” Under resans gång blir dottern rädd, och 
visar det öppet. Sonen, som är yngre än dottern, är också rädd men “tried his best to 
be brave.” På liknande sätt framställs män respektive kvinnors känslomässiga 
reaktioner i texten The Monkey’s Paw i samma bok. Efter att parets son har avlidit 
framställs fadern som rationell, och modern som irrationell och känslosam. I en text i 
Good Stuff D  om andra världskriget springer kvinnorna och gömmer sig när det 115

bombas, medan männen står kvar på gatan och pratar.  
 
I viss utsträckning känner alltså även män rädsla, men förväntas inte visa att de är 
rädda, och detta gäller även små barn. Kvinnor kan däremot visa rädsla, och det 
framställs inte som märkvärdigt när de gör det. 
 
I Wings 9 får dock även män visa rädsla. I en text som utspelar sig på ett 
containerfartyg  blir det svår storm, och berättaren ser en manlig mekaniker brista i 116

gråt. Det nämns att mekanikern har två döttrar hemma som han inte har träffat på ett 
halvår, och det är underförstått att han är rädd att något ska hända honom och att 
han inte ska få se sina barn igen. 

110 s. 40-44. 
111 s. 103-105. 
112 s. 16-17. 
113 Letters to Auntie. 
114 Journey to the New World. 
115 s.74-76 
116 s. 125-127 

26 



 
 
6.1.5. Celebriteter 
I alla böcker finns ett antal verkliga, mer eller mindre kända, personer med. Bland 
dessa är männen klart överrepresenterade. 
 
Kapitlet Music i Good Stuff D  inleds med ett foto av Madonna, men i själva texten 
nämns hon endast helt kort. Istället innehåller kapitlet texter om nästan uteslutande 
män. I slutet av kapitlet  nämns Madonna som den mest framgångsrika kvinnliga 117

artisten och låten Wannabe av Spice Girls som den bäst säljande singeln av en 
grupp kvinnor. Även Engelska 9 har ett kapitel om musik. Även där nämns i 
huvudsak manliga artister, men några kvinnor nämns också. Madonna dyker upp 
igen, och det står att hon var den rikaste kvinnliga artisten på 1980-talet , och 118

senare nämns hon under rubriken “Most Successful Female Solo Artist EVER.”  119

 
I Engelska 9 finns även ett kapitel som heter Inventions, och en rad uppfinningar och 
dess upphovsmän nämns. Inga kvinnor nämns i hela kapitlet.  Även i Wings 9  är de 
kända männen överrepresenterade. I en text  nämns exempelvis fem manliga 120

författare och en kvinnlig. 
 
Det finns även en viss skillnad i hur män och kvinnor framställs. I Good Stuff D 
beskrivs både Richard Branson  och Martin Luther King Jr.  som kapabla och 121 122

företagsamma. “He impressed teachers with his hard work and intelligence” står det 
bland annat om Martin Luther King Jr. I en text i Awesome 8  nämns flera män. 123

Sigmund Freuds teori om drömmar beskrivs som den mest kända, och Pablo 
Picasso och Salvador Dalí beskrivs som stora konstnärer.  
 
I exemplen med Madonna och Spice Girls ovan framgår att kvinnor istället tenderar 
att beskrivas som just kvinnor. Inte en av de mest framgångsrika artisterna i 
allmänhet, utan en kvinnlig artist i synnerhet, till exempel. Ingenstans står det 
specifikt att en manlig artist eller konstnär är just en manlig sådan; de tillåts vara 
allmänmänskliga på ett sätt som kvinnor inte får vara 
 
 

117 s. 88. 
118 It Started with the King 
119 Most Interesting Pop Facts Ever. 
120 s. 82-84. 
121 s. 80-81. 
122 s. 90-93. 
123 s. 112-115. 
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6.2. Heteronormativitet 
Nedan följer redogörelse för resultat och analys därav, utifrån frågan om hur 
heteronormativitet bekräftas och/eller utmanas. Inte heller här ska exemplen 
uppfattas som uttömmande om inte annat anges. 
 
6.2.1. Heterosexualitet som norm 
Ett tydligt mönster i samtliga böcker är att heterosexualiteten är standard och att 
HBTQ-personer är avvikande. 
 
För det första utgör heterosexuella personer majoriteten i samtliga böcker. Texterna i 
Good Stuff D  och Awesome 8  fokuserar förhållandevis lite på kärleksrelationer 
överlag, men de relationer som finns i boken är uteslutande heterosexuella. Ett fåtal 
texter handlar specifikt om relationer, men oftare handlar texterna om andra saker, 
och så nämns någons heterosexuella partner i förbigående. I texten om Martin 
Luther King Jr.  står det exempelvis: “Martin Luther King Jr. married Coretta Scott, 124

an African-American woman from Alabama, in the South.” 
 
I Engelska 9 är alla kärleksrelationer utom en heterosexuella. Inte heller här läggs 
stort fokus på kärleksrelationer, förutom i kapitlet Love  som uteslutande handlar om 
det. Kapitlet inleds med två fotografier: ett föreställer en ung man och en ung kvinna 
som omfamnar varandra (se bilaga 2), och det andra föreställer Romeo och Julia 
från en filmatisering av pjäsen. Texterna i kapitlet handlar uteslutande om 
heterosexuella relationer, med undantag för texten Annie on My Mind, ett utdrag från 
boken med samma namn av Nancy Garden. Texten handlar om det lesbiska paret 
Liza och Annie, och illustreras av bokomslaget som föreställer två flickor som håller 
varandras händer (se bilaga 2).  
 
Även i Wings 9  finns ett kapitel som handlar om kärlek. Också här är de 
heterosexuella relationerna i majoritet, men flera HBTQ-personer finns med. I texten 
Art-of-Flirting.org  berättar fyra olika personer om sin erfarenhet av kärlek, och en 125

av dem är en kvinna som berättar om sin flickvän. Den tillhörande bilden föreställer 
dem båda på jobbet. En annan text handlar om ett homosexuellt par, och den 
tillhörande bilden föreställer två män som går hand i hand (se bilaga 2). En tredje 
text  handlar om en ung flicka och hennes flickvän. Dessa är de enda 126

HBTQ-personerna som nämns, och i resten av boken nämns flera heterosexuella 
relationer i förbigående. 
 
Utöver att HBTQ-personer är i minoritet, finns det även en skillnad i hur deras 
relationer framställs jämfört med heterosexuella relationer. Heterosexualiteten 

124 Good Stuff D, s. 90-93. 
125 s. 10-13. 
126 s. 22-24. 
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diskuteras aldrig som ett eget ämne, medan det definitivt sker då det handlar om 
HBTQ-personer. I de många texter där heterosexuella relationer nämns, antingen för 
att texten handlar specifikt om det eller i förbigående, nämns det inte en enda gång 
att det är en heterosexuell relation det handlar om. Exempelvis är alla föräldrar i alla 
fyra böcker heterosexuella, men det påpekas aldrig.  
 
I alla texter som handlar om HBTQ-personer hanteras däremot deras status som just 
HTBQ på något sätt. Den kärleken som inte är heterosexuell kan inte nämnas i 
förbigående, den måste diskuteras ingående. I Annie on My Mind  diskuteras de 127

två flickornas förhållande utifrån att de är just två flickor; Annie skriver ett brev till 
Liza där hon berättar att hon haft funderingar kring sin egen sexualitet. Liza 
reflekterar över att hon själv aldrig haft sådana tankar innan hon träffade Annie. 
Texten om de två flickorna i Wings 9  är väldigt lik denna text i sin handling, i det att 128

huvudpersonen diskuterar sin sexualitet på liknande sätt. Även de två andra texterna 
i Wings 9  diskuterar ingående karaktärernas sexualitet utifrån att de är 129

HBTQ-personer och att detta är märkvärdigt på något sätt. Berättaren i 
Art-of-Flirting.org säger exempelvis: “People kept asking if we were dating; we kept 
saying no. It took a while, but now Marta and I hold hands in public.”  130

 
På några ställen har författarna istället gjort tvärtom, och nämner HBTQ-personer 
utan att överhuvudtaget nämna deras sexualitet. I kapitlet om musik i Engelska 9 
nämns George Michael  och Freddie Mercury  men det nämns inte att de båda 131 132

var HBTQ-personer. Läsaren måste alltså ha förkunskap om dessa personer för att 
kunna veta om det. Å ena sidan kan detta ses om helt i sin ordning, i och med att 
texterna i huvudsak handlar om deras arbete och inte deras privatliv. Å andra sidan 
nämns i samma kapitel Ozzy Osbournes fru Sharon , och i Good Stuff D nämns 133

Sid Vicious flickvän  och som tidigare nämnts, Martin Luther King Jr.s fru.   134 135

 
I Awesome 8  finns en text om en tonåring som heter Ari.  Han har en märklig dröm, 136

och får sedan besök av en annan tonåring som han lärt känna: Dante. I texten 
framställs deras relation som en väldigt nära vänskap; i själva verket är texten ett 
utdrag ur boken Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe av 
Benjamin Alire Sáenz  och handlar om en kärleksrelation mellan de båda pojkarna. 137

127 Engelska 9. 
128 s. 22-24. 
129 s. 10-13, 14-15. 
130 s. 10-13. 
131 Just Sixteen. 
132 Live Aid and Live 8. 
133 Watching Music 
134 s. 82-85. 
135 s. 90-93. 
136 s. 116-118. 
137 2012 

29 



Även här krävs alltså förkunskap för att läsaren ska förstå att texten handlar om 
HBTQ-personer. 
 
Det ska påpekas att detta inte är samma sak som att heterosexualiteten blir osynlig 
då den inte diskuteras; i de fallen finns ändå heterosexualiteten där till allmän 
beskådan. I de föregående exemplen blir de omnämnda personernas status som 
HBTQ-person dold för den läsare som saknar förkunskaper. 
 
 
6.2.2. Problematisering av queer och heterosexuell kärlek 
Utöver att HBTQ-personers sexualitet diskuteras specifikt ur det perspektivet, 
framställs även deras liv som problematiskt på olika sätt som alla har med deras 
sexualitet att göra. 
 
I de två texterna om unga flickor  diskuteras huvudpersonernas sexualitet utifrån 138

perspektivet att sexualiteten i sig skulle kunna orsaka problem för dem. I Engelska 9 
beskriver Liza sina känslor: “Even when I was little, I’d often felt as if I didn’t quite fit 
in with most of the people around me; I’d felt isolated in some way that I never 
understood.” Hon har alltså känt sig annorlunda och utanför, trots att hon själv inte 
förstått att det hade att göra med hennes sexualitet. Även för kvinnorna i 
Art-of-Flirting.org  orsakar deras sexualitet problem för dem; de vågar först inte 139

berätta att de är ett par, och sedan antyds att deras sexualitet skapar konflikt med 
deras familjer. 
 
Allra tydligast är det dock i texten Death certificate sparks gay-marriage apology.  140

Texten handlar om ett nygift par från Skottland som under sin smekmånad i 
Australien är med om en bilolycka, och den ena mannen dör. Eftersom Australien 
inte erkänner samkönade äktenskap utsätts den efterlevande maken för 
diskriminering: “First, Mr. Makepeace was not allowed to officially identify his 
husband’s body, because the morgue would not recognize him as next-of-kin.”141

Dessutom anger de australiensiska myndigheterna i dödsattesten hans makes 
civilstånd som “never married”.   142

 
Sammantaget framstår det som att livet som HBTQ-person innebär olycka och 
problem som är specifikt kopplat till personens sexualitet.  
 

138 Engelska 9, Annie on My Mind; Wings 9, s. 22-24. 
139 Wings 9, s. 10-13 
140 Wings 9, s. 14-15 
141 s. 14. 
142 s. 15. 
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Det ska dock nämnas att vissa av texterna även problematiserar heterosexuell 
kärlek; som kan ses utifrån exemplen nedan sker det dock utifrån andra saker än 
just sexualiteten. I de flesta fall handlar det om status i samhället, religion, etniskt 
ursprung eller andra saker. Inga sådana aspekter förekommer i texterna om 
HBTQ-personer; där är det alltid sexualiteten som ställer till problem. 
 
I Engelska 9 finns flera exempel på detta. I texten No Kissing beskrivs hur polisen i 
Mumbai kör bort unga par som håller handen eller kysser varandra offentligt. Ett 
heterosexuellt par intervjuas och berättar att de är arga över detta. “I was extremely 
angry when the police suddenly appeared and told us we had to leave or be 
arrested,” säger den unge mannen. I en annan text i samma bok berättar en ung 
kvinna från Nordirland om sina föräldrar. De tvingades gifta sig i smyg och flytta, 
eftersom mamman är katolik och pappan protestant.  
 
Även i Wings 9 finns flera exempel. I en text  berättar en man som bor i 143

Yellowstone National Park i USA, att hans fru hatade att bo där och till slut lämnade 
honom. Han reflekterar: “Sometimes I miss her, but I’d miss the park more.” Texten 
Manjit’s Wedding Day  handlar om en indisk tonårspojke som är på väg att gifta sig 144

mot sin vilja. På bröllopsdagen träffar han sin kusin som även han blivit bortgift, och 
Manjit konstaterar att kusinen ser olycklig ut: “But the worst thing about his 
appearance was the fact that his hair had begun to recede and he had these huge 
dark circles under his eyes, bags big enough to carry shopping home in. How old 
was he? Twenty-one? Twenty-two?” En tredje text  handlar om en tonårsflicka vars 145

syster nyligen gått bort. Flickan inleder en form av kärleksrelation med systerns 
pojkvän trots att hon själv uppfattar det som olämpligt. 
 
 
6.2.3. Könsneutralitet 
I ett par av de texter i  Wings 9  som handlar om kärlek och relationer, framgår inte 
personernas kön. I en text  skriver en ung man att han är blyg men gärna vill träffa 146

någon; han anger här inte vilket eller vilka kön han är intresserad av, utan använder 
istället den könsneutrala termen romantic partner. Dock illustreras texten av en bild 
på en man och en kvinna, vilket tycks peka på att det är just en kvinna han vill träffa 
trots att detta inte står någonstans i texten. I en annan text i samma bok  skriver en 147

anonym person till en relationsrådgivare och ber om hjälp. Personen skriver att hen 
har varit tillsammans med någon länge, men att de har problem i förhållandet och 
bråkar mycket. Den anonyme brevskrivaren kallar sin partner för X, och varken 

143 s. 10-13. 
144 s. 26-29. 
145 s. 30-33. 
146 s. 16-17. 
147 s. 20-21 
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brevskrivaren eller partnerns kön framgår. I sitt svar refererar relationsrådgivaren till 
X som “... your boy- or girlfriend...”  
 
Åtminstone det andra exemplet är ett avsteg från den tydliga uppdelningen mellan 
hetero- och homosexualitet i de övriga texterna.  
 
 
6.3. Sammanfattande analys 
Sammanfattningsvis finns en skillnad i hur män och kvinnor framställs i läromedlen, 
vilket är i enlighet med queerteorin som beskrivits tidigare . I läromedlen 148

förekommer endast cis-personer, och utöver denna snäva gränsdragning angående 
vem som är man och vem som är kvinna finns även skillnader i hur dessa män och 
kvinnor förväntas vara.  
 
Kvinnor förväntas se ut på ett visst sätt (smink, långt hår) och beskrivs 
huvudsakligen utifrån om de ser bra ut eller inte. De kan gärna hålla på med sport, 
även i vissa fall mer extrema sporter, men fokus läggs också på att detta inte alltid är 
eller har varit självklart. I övrigt intresserar de sig för kläder, smink och kärlek. De 
värnar om barn och tar hand om hemmet. Yrkesmässigt kan de ägna sig åt olika 
saker, både yrken som är kvinnodominerade och mansdominerade. Kvinnor får visa 
alla möjliga sorters känslor. Det finns i läromedlen få verkliga kvinnor som är kända, 
och de som är med beskrivs ofta utifrån sin roll som just kvinna. 
 
När det gäller män är det annorlunda. De har kort hår och bär inte smink, och 
beskrivs i huvudsak utifrån sitt faktiska utseende eller vilka kläder de bär. Även de 
kan hålla på med sport, men till viss del andra sporter än kvinnor. De är intresserade 
av äventyr och teknik. Det är män som kan misstänkas vara med i gäng. Män har 
nästan bara mansdominerade yrken, eller yrken utan klar könskodning. Endast i 
undantagsfall är de verksamma inom kvinnodominerade yrken. Även män kan visa 
olika känslor, men rädsla är ett undantag. De kan förvisso ibland känna rädsla (dock 
inte i lika stor utsträckning som kvinnor), men ska helst inte visa det för andra. De 
manliga celebriteterna är betydligt fler än de kvinnliga, och de beskrivs som kapabla 
och intelligenta. Inget nämns om att de är just män. 
 
Det finns även en stark heteronormativitet i läromedlen, även detta i enlighet med 
queerteorin. Heterosexualitet är norm och homosexualitet avviker; de heterosexuella 
är betydligt fler, och deras sexualitet diskuteras aldrig utifrån deras sexualitet som 
sådan. HBTQ-personer, när de alls finns med, verkar råka ut för ständiga tråkigheter 
på grund av sin sexualitet. Endast i undantagsfall frångås uppdelningen mellan 

148 Ambjörnsson, 2016. 
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hetero- och homosexualitet, och då genom att könet på de inblandade personerna 
inte framgår. 
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7. DISKUSSION 
 
7.1. Resultatdiskussion 
Utifrån studiens resultat och analys därav, anser jag att studiens syfte är uppnått och 
frågorna besvarade. 
 
På frågan om hur människor av olika kön framställs är svaret att kvinnor och män 
framställs olika, och åtminstone delvis enligt stereotypa föreställningar om vad som 
är manligt och kvinnligt. I samtliga böcker förekommer endast cis-personer, och 
dessa cis-män och cis-kvinnor framställs sedan på olika sätt utifrån sitt kön. 
 
På frågan hur heteronormativitet bekräftas och/eller utmanas är det enkla svaret att 
heteronormativiteten mestadels bekräftas och återskapas. Majoriteten av alla 
personer i läromedlen är heterosexuella, och i de fall det finns undantag bekräftas 
ändå hierarkin som ställer heterosexualitet över andra sexualiteter.  
 
Heteronormativiteten, som den beskrivs enligt queerteorin , är alltså i högsta grad 149

närvarande i de läromedel som studerats här. Det är nedslående, men inte särskilt 
förvånande. Utifrån bland annat Skolverkets rapport  och tidigare studentuppsatser150

 framgår att så är fallet även i andra läromedel, och annan tidigare forskning visar 151

att det är lika sant inom andra områden i skolan än just läromedel. 
 
Det framkommer bland annat i min studie att kvinnor kan ha mansdominerade yrken 
medan män endast i undantagsfall arbetar inom kvinnodominerade branscher, vilket 
speglar Brunilas och Edströms slutsats att flickor och kvinnor genom skolans 
jämställdhetsarbete uppmuntras att välja just mansdominerade yrken.  Graeske  152 153

kommer fram till att manliga författare beskrivs positivt som banbrytare och 
upprorsmän, och min analys visar att de flesta berömdheterna i läromedlen är just 
män och att de beskrivs i positiva ordalag utifrån sin gärning och intelligens, medan 
kvinnorna i huvudsak beskrivs som just kvinnor. 
 
Som jag ser det förlorar både män och kvinnor på denna snäva uppdelning mellan 
manligt och kvinnligt. Ytterst få personer passar helt och hållet in i normen för hur 
ens kön ska vara, och blir samtidigt på olika sätt bestraffade när de inte gör det. För 
kvinnor finns fortfarande en uppfattning om att de hellre ska vara som män (t.ex. 
genom att välja mansdominerade yrken) och samtidigt blir kvinnor som lyckas 
reducerade till framgångsrika kvinnor, och inte framgångsrika personer. För män 
finns istället stigman kring att välja kvinnodominerade yrken, att visa vissa typer av 

149 Ambjörnsson, 2016. 
150 2006a. 
151 Hedman & Omark, 2006; Berndtsson, 2011; Jonsson & Walther, 2011; Sundström, 2014. 
152 2013. 
153 2010. 
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känslor och så vidare. Att detta framstår så tydligt i läromedlen innebär att jag måste 
vara medveten om detta när jag använder texterna i min undervisning. 
 
Precis som Røthing  och Simonsson  diskuterar i sina studier blir 154 155

heterosexualiteten i de böcker som har studerats här förgivettagen och därmed 
osynlig, medan homosexualiteten blir avvikande. Alla som nämns i förbigående är 
heterosexuella och HBTQ-personers sexualitet måste diskuteras ingående. 
 
Det är naturligtvis viktigt att HBTQ-personers situation, och även andra aspekter av 
diskriminering och trakasserier, lyfts och diskuteras i skolan; det framgår med all 
önskvärd tydlighet i Lgr11. En text som exempelvis Death certificate sparks 
gay-marriage apology  kan i sammanhanget vara otroligt viktig, och jag välkomnar 156

den typen av texter i de läromedel jag använder i min undervisning. Problemet 
uppstår först när varenda text om HBTQ-personer har samma tema. När 
heterosexualiteten är norm och HBTQ-personer tillåts existera endast undantagsvis, 
och alla texter om HBTQ-personer dessutom handlar om hur jobbigt det är att vara 
HBTQ, då blir det problematiskt. Risken finns att många elever, både heterosexuella 
elever och de som själva är HBTQ, kommer att utgå från att detta är den absoluta 
sanningen om att vara HBTQ, och det är förstås mycket olyckligt. 
 
Lösningen på dilemmat skulle kunna vara att inkludera fler HBTQ-personer, i olika 
typer av berättelser och olika roller, precis som heterosexuella finns med överallt och 
hela tiden. Nämn dem i förbigående, låt huvudpersonerna ha föräldrar som inte är 
heterosexuella, inkludera HBTQ-personer i texter som inte handlar specifikt om 
deras sexualitet. Först när HBTQ-personer, liksom heterosexuella, finns med som en 
självklar del i texterna utan att deras sexualitet måste diskuteras varje gång, först då 
kan vissa texter handla om de problem som HBTQ-personer tyvärr möter på grund 
av sin sexualitet utan att det framstår som att det är det enda som finns att säga om 
dem.  
 
7.2. Yrkesrelevans 
Denna studie är av enorm vikt för min yrkesverksamhet. Som jag nämnde tidigare 
tror jag att många lärare använder texterna i läromedlen utan att tänka efter så 
mycket, därför att texterna finns med i ett läromedel som publicerats av ett förlag 
som ägnar sig specifikt åt att ta fram läromedel, och då framstår det som godkänt 
och pålitligt. Jag har definitivt gjort så! Texterna väljs främst utifrån svårighetsnivå 
och anpassning till det tema eller arbetsområde vi för tillfället ägnar oss åt, och 
tidigare jag har sällan funderat över om texten verkligen är lämplig ur ett större 

154 2008. 
155 2017. 
156 Wings 9, s. 14-15. 
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perspektiv. Att ha genomfört denna studie har definitivt ökat mitt medvetande om 
detta. 
 
Det är svårt att hitta mönster i texterna när man läser en text åt gången, vilket oftast 
är fallet när texterna används i undervisningen, och då reagerar man inte 
nödvändigtvis på exempelvis hur kvinnors och mäns utseende framställs. Det är först 
när många texter i flera läromedel studeras samtidigt, som mönster framträder. Just 
därför är en studie som den här så viktig: den visar saker som kan vara svåra att 
upptäcka av en lärare som på sin planeringstid bläddrar igenom ett läromedel för att 
bestämma vilken text som ska användas just den här veckan, eller för den delen av 
en lärare som tillsammans med eleverna arbetar sig igenom hela boken en text i 
taget. 
 
 
7.3. Framtida forskning 
Som jag tidigare har nämnt tvingades jag på grund av tidsbrist avstå från att studera 
läromedlens tillhörande arbetsböcker och lärarmaterial. Det vore intressant att 
studera även dessa för att se om och hur de skulle påverka resultatet. 
 
Eftersom så många lärare idag använder annat material än just den typen av 
läromedel som har studerats här, kunde det finnas en poäng i att studera detta andra 
material utifrån samma frågor. Det skulle kunna röra sig om exempelvis 
skönlitteratur, filmer och material som läraren hittat på internet eller skapat själv. 
 
Utifrån R øthings  och Simonssons  studier kunde det vara lämpligt att genomföra 157 158

observationer även på engelskundervisningen, och studera hur materialet diskuteras 
i klassrummet, vare sig det handlar om läromedlen som studerats här, eller annat 
material.  
 
Eftersom inget av läromedlen i studien innehåller transpersoner eller bisexuella 
personer vore det även mycket intressant att studera detta vidare. 
 
 
 
 
 
 

157 2008. 
158 2017. 
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