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Abstract 
This study aims to examine how language in textbooks used in Swedish upper secondary school 
represent and construct gender. Three different textbooks used for the course Swedish 1 have been 

analyzed at a lexical level, where gender theory and critical discourse analysis constitutes the 

basis for the method. By comparing how often and in what context men and women are mentioned 
as well as evaluating which adjectives and participles are used to describe men and women, the 

study shows how gender is created and how it appears in the textbooks. The result shows that the 

traditional gender roles are reproduced as well as challenged in the textbooks. Overall men are 
overrepresented in all of the textbooks. Men are also more often associated with success and 

public discourses, while women more often appear in relation to home and family or to fill the 

role of a partner. The description of men and women shows that men and women are described 

with both positive and negative characteristics. The biggest difference between the genders appear 
in the description of clothes and looks, where the aesthetic looks of the females are more focused 

upon than that of their male counterparts. Another difference is that men more often are described 

as angry and violent than women.  
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1 Inledning 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska värderas lika och ha samma rättigheter och 

villkor i samhället. Jämställdhetslagen fastställer att arbetsgivare och arbetstagare 

tillsammans ska sträva mot jämställdhet på arbetsplatsen och i många svenska 

verksamheter är jämställdhet ett ledord (Milles 2008:11). Skolan är en sådan verksamhet. 

I läroplanens värdegrund finns en tydlig uppmaning: 

  

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. (Skolverket 2011.) 

  

Lärare bör därför sträva efter att främja jämställdhet i sin undervisning. I 

undervisningssammanhang är läroböcker ofta ett centralt och naturligt inslag. Selander 

(2003:184) beskriver läroböcker som: ”inte bara redskap för undervisning utan också en 

minnesbank för kunskap och kommunikation”. Selander (2003:184) menar att 

läroböcker, utöver redskap för lärande och som informationskälla, även tjänar som socialt 

minne och fungerar som en plats där fakta och förklaringar ses som grundläggande, 

objektiva och giltiga utifrån vår gemensamma sociala och kulturella orientering. 

  

Med tanke på lärobokens roll i undervisningen och skolans jämställdhetsuppdrag är det 

viktigt att läroböckerna inte förmedlar och upprätthåller traditionella och förlegade 

könsmönster. Snäva normer och värderingar kring kvinnor och män kan bidra till att 

eleverna får en begränsad bild både av sig själva och omvärlden (Ohlander 2010a:73). De 

hierarkier och maktstrukturer som finns i samhället återspeglas ofta i språket (Edlund, 

Erson & Milles 2007:184–185). Det innebär att språkbruket som används i läroböckerna 

kan påverka eleverna negativt. Därför är det relevant att undersöka vilken bild av kvinnor 

och män som läroböckerna förmedlar. Det är dessutom relevant att synliggöra och göra 

aktiva lärare uppmärksamma på hur maktstrukturer och könsmönster tar sig uttryck för 

att de på bästa sätt ska kunna bedriva en jämställd undervisning. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur kvinnor respektive män finns representerade i 

läroböcker för kursen Svenska 1 samt utreda vilken bild av kvinnor och män som 

läroböckerna konstruerar. Genom att analysera lexikala strukturer i läroböckerna kommer 

studien att utreda hur kön konstrueras språkligt i läroböcker för Svenska 1. 

Undersökningen utgår från kritisk diskursanalys och genusteori. För att konkretisera 

syftet utgår studien från följande frågeställningar: 

 

1. I vilken utsträckning finns kvinnor respektive män representerade i läroböcker för 

Svenska 1?  

2. Hur används adjektiv och particip för att beskriva kvinnor respektive män i 

läroböcker för Svenska 1? 
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3 Teori 

I följande avsnitt behandlas de teorier som är centrala för studien: kritisk diskursanalys 

och genusteori. Dessutom klargörs de begrepp som är centrala för studien.  

3.1 Kritisk diskursanalys 

I undersökandet av språkets påverkan på det samhälle och kultur som människan befinner 

sig i är begreppet diskurs användbart. En diskurs kan definieras på olika sätt, men denna 

undersökning utgår från beskrivningen att en diskurs är ett bestämt sätt att förstå och 

beskriva omvärlden (Winther Jørgensen & Philips 1999:7). En diskursanalys är således 

en analys av språkliga mönster som förklarar samhällsfenomen, identitet och sociala 

relationer (Winther Jørgensen & Philips 1999:7). I den här undersökningen analyseras 

diskurser utifrån Faircloughs (1995) kritiska diskursanalys. 

  

Faircloughs (1995) kritiska diskursanalys utgår från tanken att diskurser kan vara både 

konstituerande och konstituerade. En diskurs är därmed en form av social praktik som 

reproducerar och förändrar kunskap, identitet samt sociala relationer (däribland 

maktrelationer) och samtidigt formas av andra sociala strukturer och praktiker. På så vis 

står de i ett dialektiskt förhållande till andra sociala praktiker; de påverkar och påverkas 

av varandra (Winther Jørgensen & Philips 1999:25, 71). Fairclough (1995) har utarbetat 

en modell i tre dimensioner för att förklara detta fenomen i text (Winther Jørgensen & 

Philips 1999:71). Modellens första dimension utgår från textens egenskaper, den andra 

från den diskursiva praktiken (där produktions- och konsumtionsprocesser kopplade till 

text analyseras) och den tredje dimensionen utgår från den bredare sociala praktiken som 

den kommunikativa händelsen är en del av (Winther Jørgensen & Philips 1999:74). De 

tre dimensionerna kan analyseras var för sig (Winther Jørgensen & Philips 1999:81). I 

den här studien är det modellens första dimension som är relevant. Det innebär en konkret 

textanalys som enligt Faircloughs (1995) modell delvis bygger på Hallidays (2004) 

lingvistiska teori och hans flerfunktionella förhållningssätt till språk (Winther Jørgensen 

& Philips 1999:73). 

  

I textanalysen fokuseras textens formella drag som lingvistiskt konstruerar genrer och 

diskurser, vilket kan vara vokabulär, grammatik och sammanhang mellan satser (Winther 

Jørgensen & Philips 1999:75). Via den detaljerade analysen av textens egenskaper kan 

diskurserna synliggöras textuellt och därmed kan en tolkning eller slutsats dras (Winther 

Jørgensen & Philips 1999:87). Fairclough (1995) menar att en kritisk språkmedvetenhet 

kan ge människor en förståelse för de diskursiva praktiker som de ingår i när de använder 

språk och läser text. Det kan även ge förståelse för de maktrelationer och sociala 

strukturer som en diskursiv praktik både skapas av och är med att skapa och förändra 

(Winther Jørgensen & Philips 1999:92). 
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3.2 Genusteori 

I detta avsnitt definieras begreppen kön, genus och genussystem. Dessutom diskuteras 

språkets roll i förhållande till genus och det perspektiv på jämställt språk som studien 

utgår från. 

3.2.1  Begreppen kön och genus 

Inom genusvetenskapen används begreppet kön framförallt för att beskriva kvinnor och 

män ur ett biologiskt perspektiv med utgångspunkten att kvinnor och män tilldelas olika 

livsuppgifter och roller beroende på könsorgan, kromosomer och hormoner (Edlund, 

Erson & Milles 2007:29). På 1970-talet infördes begreppet genus för att forskningen vid 

detta tillfälle visade på att kön inte endast påverkas av biologi utan även är kulturellt och 

socialt konstruerat (Edlund, Erson & Milles 2007:29). Butler (2005:91–92) menar att det 

finns tre dimensioner av kroppslighet: anatomiskt kön, genusidentitet och 

genusperformance som tillsammans utgör den allmänna uppfattningen om kön. 

Anatomiskt kön avser de anatomiska skillnader som förekommer mellan kvinnor och 

män. Genusidentitet består i sin tur av de egenskaper som tillskrivs respektive kön och 

genusperformance innebär att individer imiterar dessa egenskaper, vilket leder till att 

dessa beteenden och föreställningar förstärks. Det innebär att en persons anatomiska kön 

kan vara ett annat än personens genus och ytterligare skilja sig från personens 

genusperformance. Bultler (2005:9) menar att genus inte är stabilt utan återskapas 

ständigt i interaktion, vilket kallas performativitet eller doing gender. En individ är inte 

automatiskt kvinna eller man utan görs till kvinna eller man genom kontakt med andra. 

Det innebär att en persons genusidentitet kan omformas beroende på personens 

handlingar och omgivningens reaktion på dessa (Bultler 2005:9; Hirdman 2007:215).  

 

Studien utgår således från tanken att kön är något som konstrueras genom interaktion. 

Lönnlöv (2014:77) menar att det finns fler könskategorier än kvinna och man, exempelvis 

queer. Ordet queer har tidigare använts nedsättande om homosexuella personer men 

plockades senare upp och försågs med positiva associationer av HBTQ-rörelsen (Lönnlöv 

2014:77). En person som identifierar sig som queer behöver inte nödvändigtvis vara 

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

passar in i heteronormen (Lönnlöv 2014:77; Gothlin 1999:15). Butler (2005 91 – 92) 

menar att även det anatomiska könet är en konstruktion eftersom människan gjort en 

språklig uppdelning av det anatomiska könet som är begränsat till två kategorier – kvinna 

och man. Även juridiskt förekommer endast två könskategorier i Sverige i dag. Eftersom 

denna undersökning utgår från kategorierna kvinna och man är det de juridiska könen 

som avses. Anledningen till att fler identiteter inte undersöks beror på studiens 

begränsning. 

3.2.2    Genussystem 

Genussystemet är enligt Hirdman (2007:213) en social struktur som legitimerar, 

upprätthåller och reproducerar kön. Denna ordning består av två delar. En del innebär att 
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det som anses vara kvinnligt respektive manligt är en dikotomi som bör hållas isär. Den 

andra delen av genussystemet innefattar att män står över kvinnor hierarkiskt (Hirdman 

2007:213; Edlund, Erson & Milles 2007:29). Hirdman (2007:153; 216–218) menar att 

detta upprätthålls både av kvinnor och män genom vad hon kallar för genuskontrakt, 

vilket kan ses som en operationalisering av begreppet genussystem. Hirdman (2007:212) 

menar att genussystemet är en förutsättning för andra sociala ordningar som bygger på 

hierarkier, exempelvis etnicitet eller politik. Hirdman (2007:151–152) skriver även att 

kvinnor oftast rangordnas i förhållande till män (eller när dessa saknas, barn) och placeras 

i hemmet medan män rangordnas i förhållande till andra män och placeras utanför 

hemmet. 

3.2.3    Språk och genus 

Genusforskningens kärna kan definieras med tre ord: ”problematisering av kön” (Thurén 

2003:63). Då genusteori kombineras med språkvetenskap blir forskningens fokus att 

problematisera förhållandet mellan språk och genus, vilket i dag betraktas som socialt och 

kulturellt betingat. Det innebär att forskningen tar fasta på det faktum att innebörden av 

att vara kvinna eller man varierar under olika tider och kulturer (Ohlsson 2007:144). Som 

nämnt i avsnitt 3.2.1, är genus ett fenomen som skapas genom interaktion. Språket spelar 

således en stor roll i skapandet av genus och förhållandet dem emellan kan studeras ur en 

rad olika perspektiv (Ohlsson 2007:145). 

  

Varje gång vi interagerar med andra är vi delaktiga i skapandet av kön. Performativitet är 

ett begrepp som betonar individens medskapande roll i interaktiva möten – med hjälp av 

språket skapar, förstärker och/eller undergräver vi föreställningar av vad som förväntas 

av kvinnor respektive män. Våra språkhandlingar är alltså performativa då vi försöker 

skapa bilder av oss själva och förmedla dem till andra. Edlund, Erson & Milles (2007) 

menar att språket är ständigt närvarande och genom det skapar vi föreställningar, 

”sanningar”, om verkligheten. En av dessa sanningar är just föreställning om kön 

(Edlund, Erson & Milles 2007:11–13). Redan som små barn lär vi oss att använda språket 

på ett sätt som förväntas av en pojke eller flicka – genusidentiteten tillägnas via språket 

tillsammans med modersmjölken. Forskare är i dag överens om att de få skillnader som 

finns mellan kvinnor och mäns språkbruk är socialt inlärt (Ohlsson 2007:150). 

  

Genom språket förstärks och bevaras alltså de ”sanningar” om kön som finns i samhället. 

Eftersom språkhandlingar är performativa innebär även detta att språket innehar 

funktionen att utmana och dekonstruera dessa sanningar. Även om vi befinner oss i en 

konstruerad värld med till synes givna kulturella och sociala ramar är varje individ en 

medskapare av sin egen utveckling. Det betyder att vårt språkbruk, val av ord och begrepp 

kan bidra till att töja, omförhandla eller befästa föreställningen om ”verkligheten” 

(Edlund, Erson & Milles 2007:43). 
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4 Forskningsbakgrund 

I följande avsnitt presenteras den forskning som är bakgrund till studien. Avsnitten är 

uppdelat i tre där forskning om jämställt språk och språkdiskriminering utgör del ett, 

genus i läroböcker del två och beskrivningar av kvinnor och män utgör avsnittets tredje 

del. 

4.1 Jämställt språk 

Ur ett internationellt perspektiv är den språkliga jämställdheten i Sverige relativt god. 

Ändå förekommer språkliga maktstrukturer kopplade till genus och språkligt 

könsförtryck i form av attityder, ordval, uttryckssätt, samtalsvanor och 

framställningsperspektiv (Milles 2008:10–14). Hornscheidt & Landqvist (2014) menar 

att vårt språkbruk kan vara både direkt och indirekt diskriminerande. En direkt 

diskriminerande språkhandling tar sig ofta uttryck i att den tilltalade blir kränkt, utpekad 

eller nedvärderad genom språket. Indirekt diskriminering sker ofta omedvetet och tar sig 

uttryck i att via språket positionera en person eller grupp på ett mindre fördelaktigt sätt, 

utan avsikt att vara hatisk eller nedvärderande (Hornscheidt & Landqvist 2014:40). 

  

Även Milles (2002) identifierar två olika former av diskriminering i svenska språket: ett 

där språket används för att förlöjliga, förminska eller på annat sätt underordna kvinnor 

och ett där kvinnor osynliggörs på grund av historiska eller språkinterna faktorer. Till den 

första diskrimineringskategorin hör exempelvis användandet av negativt laddade 

personbeteckningar av kvinnor samt att kvinnor tenderar att omnämnas och tilltalas med 

ett intimare språkbruk jämfört med män (Milles 2002:190). Nordenstam (2003) skriver 

om genusperspektiv på språk och har gjort en forskningsöversikt över ämnet. En 

undersökning som Nordenstam (2003) nämner är utförd av Scheuer (1995) som studerade 

vilka ord som vanligtvis följde efter de genitiv formen av pronomen hon och han, det vill 

säga: hennes och hans. Undersökningen visade bland annat att hennes ofta följdes av en 

kroppsdel medan hans följdes av ord kopplade till andlig och offentlig verksamhet 

(Nordenstam 2003:41). Till Milles (2002:190) första diskrimineringskategori hör även att 

kvinnor och män tilldelas stereotypa roller och inte får lika stort utrymme i texter där 

kvinnor ofta osynliggörs. 

  

Den andra formen av diskriminering, menar Milles (2002), ligger mer inbäddad i 

språkstrukturen, som i sin tur formats och konserverats genom århundraden av rådande 

könsordning. Inom denna typ av diskriminering ligger inte fokus på att språket används 

diskriminerande utan snarare att det saknas könsneutrala uttryck att tillgå. Inom den 

svenska språkvetenskapen har fokus främst legat på två problem: yrken och den generiska 

användningen av pronomenet han (Milles 2002:190). 
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Sedan sent 1900-tal har det funnits en strävan i svensk språkplanering mot att införa 

könsneutrala yrkestitlar. Tidigare var det vanligast med parallella yrkestitlar där ordets 

efterled signalerade personens kön. Strävan mot könsneutrala yrkestitlar har i nuläget 

övergått till att manligt bestämda yrkestitlar ofta används som könsneutrala (Edlund, 

Erson & Milles 2007:188–189). Dock förekommer exempel där den feminina formen har 

övergått till den allmänt vedertagna såsom: sjuksköterska och barnmorska (Edlund, Erson 

& Milles 2007:190; Milles 2002:190). Ett mer problematiskt område gäller yrken som 

har efterledet man (riksdagsman, ombudsman, brandman). I vissa fall har könsneutrala 

nybildningar införts såsom riksdagsledamot. Dock har kritik framförts då denna 

nybildning främst används i omnämnandet av kvinnor (Milles 2002:191). Edlund, Erson 

& Milles (2007:184–185) menar att diskussionen kring yrken ger exempel på hur språket 

subtilt återspeglar den hierarkiska genusordningen där mannen blir norm och får ta plats 

medan kvinnor osynliggörs. 

  

Även det generiska han tas upp som ett problemområde (Milles 2002:191; Edlund, Erson 

& Milles 2007:186). De hänvisar då till att pronomenet han traditionellt använts med 

allmän könsneutral syftning. Sedan problemet påpekades år 1975 har olika lösningar 

diskuterats. Det könsneutrala pronomenet hen rekommenderades år 2013 av språkrådet 

att användas som könsneutral referens och upptogs i Svenska Akademiens ordlista år 

2015 (Milles 2013:107–140). 

  

Beteckningen könsneutralt språk hänvisar till ett språk som aktivt bidrar till att kvinnor 

och män behandlas och värderas lika i samhället. Ett könsneutralt språk är ett språk som 

inte förmedlar, bevarar eller reproducerar negativa eller normerande uppfattningar om 

kvinnor (och män) eller återskapar en könshierarkisk världsbild som särskiljer kvinnor 

och män och låter mannen stå som norm för mänskligheten. Däremot innebär inte ett 

könsneutralt språk nödvändigtvis ett könsblint språk där det undviks att tala om kön 

överhuvudtaget. Pedagogen Moira von Wright menar att valet att bortse från kön bidrar 

till att upprätthålla den rådande genusordningen (von Wright 1999:29). Genom att byta 

ut negativt laddade beteckningar mot neutrala, undvika stereotypa roller och se till att 

kvinnor och män tilldelas lika stort utrymme kan ett könsdiskriminerande språkbruk 

undvikas (Milles 2002:190). 

  

Könsneutralitet manifesteras genom språket på två huvudsakliga sätt: genom att skriva 

fram kön i en könsmarkerad konstruktion eller skriva bort kön i en omarkerad 

konstruktion. Båda sätten har sina för- och nackdelar och kan diskuteras ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Fördelen med könsmarkerade konstruktioner är att den lyfter 

fram och synliggör könsmaktsordningen. Konsekvenserna av samhällsförändringar ser 

olika ut för kvinnor och män vilket endast synliggörs då kön skrivs fram. Nackdelen med 

framskrivning av kön är att det även kan bidra till att cementera och bekräfta rådande 

könsordning, samt att det kan ske på bekostnad av andra aspekter som etniska, sociala 

och kulturella (Lind Palicki 2005:167–168). 
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Omarkerade konstruktioner kan i sin tur bidra till att kön inte fokuseras vilket i sin tur 

leder till att särskiljandet mellan könen inte upprätthålls och könsordningen därmed inte 

reproduceras. Men omarkerade konstruktioner kan även bidra till att kamouflera de 

maktstrukturer som finns i samhället och språket, vilket på så sätt bidrar till att 

upprätthålla dessa. I ett samhälle och språk med manlig norm kan omarkerade 

konstruktioner även misstas för konstruktioner som hänvisar till män (Lind Palicki 

2005:168–169). 

4.2 Genus i läroböcker 

De senaste åren har ett ökat intresse och medvetenhet för genus lett till att flera 

kvalitetsgranskningar av läromedel utförs. År 2010 publicerade Skolinspektionen en 

granskning av tre läromedel i fysik ur ett genusperspektiv. Samma år utfördes ytterligare 

en granskning av läromedel från ett genusperspektiv i samhällskunskap och historia på 

uppdrag av Delegation för Jämställdhet i skolan (Ohlander 2010a; 2010b). Granskningen 

visade att män är överrepresenterade i relation till kvinnor och läroböckerna visar därmed, 

enligt Ohlander (2010b:67), på brister i jämställdhet då män och kvinnor inte tilldelas 

samma utrymme. Ytterligare en observation ur Ohlanders (2010b) resultat visar att det 

manliga perspektivet och utrymmet dominerar som mest i läroböcker för de senare åren. 

Ohlander (2010b:77) frågar sig, utifrån detta faktum, om det finns en sjunkande 

”jämställdhetstrend” mellan skolans första år och de sista. 

  

Eilard har skrivit en avhandling med syfte att synliggöra och utforska representationer av 

genus, etnicitet, klass och generation i grundskolans läseböcker som används eller har 

använts sedan 1962 (Eilard 2008:23). Eilards forskning visar att framställning av män och 

kvinnor under det undersökta tidsspannet blivit mer jämställt med tiden (Eilard 

2008:416). I de tidigare läseböckerna förekom en tydlig särartsdiskurs där mannen 

beskrivs som aktiv och placeras på offentliga arenor medan kvinnan beskrivs som passiv 

och framför allt rör sig inom diskurser som rör hemmet och familjen (Eilard 2008:89, 

116, 416). 

  

I de senare läseböckerna, som Eilard refererar till som ”milleniumskiftesböckerna”, 

skildras kvinnor som mer självständiga och aktiva och män som mjukare och mer 

empatiska än i tidigare böcker (Eilard 2008:417–418). Eilard framhäver dock att trots att 

läroböckerna ytligt sett förefaller jämställda förekommer i grunden samma hierarki som 

tidigare där kvinnan underordnas mannen och utöver det reduceras till sin kropp (Eilard 

2008:423). Till skillnad från tidigare handlar denna underordning inte längre om att 

kvinnan underordnas hemmet utan snarare under en mer eller mindre sexistisk 

västerländsk diskurs (Eilard 2008:423). 
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Eilard (2008:424) fann att underordningen av denna sexistiska diskurs tog sig olika 

uttryck i texten, bland annat genom att fokusera på ett idealt utseende och en ideal kropp. 

Hon fann även, trots en mer uppluckrad könsskildring, att de kvinnor/flickor som 

överträder genusgränsen för mycket, det vill säga blir för självständiga och ”okvinnliga”, 

ibland kuvas och ”straffas”. Bestraffningar skedde i form av subtilt förlöjligande. Detta 

fenomen förekommer även för de kvinnliga karaktärer som uppvisar en alltför renodlad 

form av kvinnlighet, vilket enligt Eilard (2008) kan upplevas som svaghet i en maskulin 

tid (Eilard 2008:417, 428). 

  

Ytterligare en intressant aspekt som Eilards (2008) undersökning presenterar är att trots 

en bredare skildring av mjuka män och starka kvinnor förekommer flickor/kvinnor främst 

i relation till en partner. Det vill säga att kvinnliga karaktärer i första hand fyller 

funktionen som partner till en karaktär av motsatt kön (Eilard 2008:417–419). Detta 

kopplas till vad Eilard (2008) benämner som ett av de mest framträdande dragen, 

heteronormativitetsidealet, vilket tar sig uttryck i att uppmärksamheten, främst för flickor, 

fästes på utseende och en önskan om att bli ihop med någon av motsatt kön (Eilard 

2008:418). 

  

Lind Palicki (2005) har i likhet med Ohlander (2010a; 2010b) och Eilard (2008) undersökt 

hur kön konstrueras i läroböcker. Hon har dock studerat en lärobok i samhällskunskap 

vars författare har strävat mot att bryta normer som vanligen förekommer i både samhället 

och i läromedel. Lind Palicki (2005) har undersökt läroboken utifrån tre perspektiv: i 

vilken utsträckning kvinnor och män nämns, hur kön konstrueras, samt om det finns 

könsnormer kopplat till kvinnor respektive män. Undersökningen har utgått från en 

kvalitativ granskning av könsmarkerade konstruktioner, omarkerade konstruktioner och 

presuppositioner (Lind Palicki 2005:173). 

  

Undersökningen visade att den totala representationen av kvinnor och män var relativt 

jämn. En del skillnader förekom dock. Adjektivet kvinnlig är vanligare än manlig. 

Kvinnlig förekom främst för att beskriva ett yrke (Lind Palicki 2005: 173, 186). Likaså 

förekom substantivet kvinna (med synonymer) oftare än substantivet man (med 

synonymer). Däremot var andelen pronomen större för män och likaså andelen manliga 

personnamn. Lind Palicki (2005:174) menar att detta är anmärkningsvärt, då pronomen 

och substantiv ofta uppträder tillsammans med personnamn. Hon menar att detta tyder på 

att substantiv för män pronominaliseras i högre utsträckning än kvinnor. Enligt Björkvall 

(2009:77) är användandet av personliga pronomen och referering via personnamn ett av 

de kraftfullaste sätten att individualisera en person. 

 

Den mest särskiljande aspekten i undersökningen förekom inom kategorin 

Sammansättningar med kvinno/man som förled med 37 belägg relaterade till kvinnor och 

0 belägg relaterade till män. Även i kategorin Övrigt könsmarkerade ord (släktbeteckning 

och yrken) var fördelningen av belägg jämn mellan könen. Dock beskrivs yrken som 
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ledamot och minister besuttna av kvinnor med adjektivet kvinnlig vilket inte förekom för 

yrken besuttna av män (Lind Palicki 2005:173–175). 

  

Trots att undersökningens översiktliga resultat visar på en jämn fördelning mellan 

kvinnor och män menar Lind Palicki (2005) att bilden blir en annan då siffrorna granskas 

närmare. I kategorin Substantiven man/kvinna med synonymer var andelen belägg för 

kvinnor större än för män, vilket Lind Palicki (2005:186) menar beror på att män som 

grupp är norm och därför inte behöver skrivas fram. Lind Palicki (2005:186) pekar även 

på att ett omvänt resultat där män nämns fler gånger än kvinnor vilket skulle kunna tolkas 

som att män är norm och därmed nämns oftare. Hon menar dock att en sådan tolkning 

inte är hållbar då det som är norm oftast inte behöver nämnas och ger följande exempel: 

”När man skriver att »fyra femtedelar av deltidsarbetet inom unionen utförs av kvinnor» 

så är en rimlig uppfattning att deltidsarbete är ett undantag och att heltidsarbete är det 

som betraktas som norm, det som mannen gör” (Lind Palicki 2005:186). I detta avseende 

skiljer sig alltså Lind Palickis (2005) och Ohlander (2010a; 2010b) åsikter, då Ohlander 

(2010b:67) menar att mäns överrepresentation är ett tecken på deras överordning medan 

Lind Palicki (2005:186) menar att kvinnors överrepresentation i detta fall bekräftar deras 

underordning. Dock tycks Lind Palickis resonemang främst gälla kategorin Substantiven 

man/kvinna med synonymer med hänvisning till det exempel som presenteras ovan, att 

kvinnor som grupp ses som undantag och därför behöver skrivas fram i texten (Lind 

Palicki 2005:186).  

  

Även övervikten av kvinnliga belägg inom kategorierna Sammansättningar med 

kvinna/man som förled och Adjektiven manlig/kvinnlig tyder på att kvinnan är undantaget 

som måste skrivas fram. Lind Palicki (2005:189) lyfter även att de kvinnliga beläggen 

inom kategorin Släktbeteckningar i större utsträckning står i ett dikotomt förhållande till 

en man än de manliga beläggen gör. Detta samspelar med de tendenser som visat sig i 

både Eilard (2008:417–419) och Henes (1984) undersökningar (se avsnitt 4.3). 

  

I likhet med Eilards (2008) analys av de senare läseböckerna, fann Lind Palicki 

(2005:185–187) att läromedlet i stort förmedlar en relativt neutral bild av kön även om 

författaren inte helt lyckats bryta de normer som avsågs. De tydligaste normer som fanns 

representerade i läromedlet var kopplade till familjen och visade sig främst genom 

presuppositioner. Presuppositionerna indikerade att kvinnan främst sågs som en del av 

familjen och placerades i hemmet medan mannen sågs som självständig och oftare 

placerades på offentliga arenor. I likhet med Eilards resultat (2008:418) var den 

heterosexuella normen stark (Lind Palicki 2005:187). Lind Palacki (2005:187, 190) 

menar att läroboken, trots författarnas goda intentioner, innehåller strukturer som är 

stereotypiserande, men lyfter samtidigt att läroboken har kommit en god bit på väg mot 

jämställdhet. 
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4.3 Beskrivningar av kvinnor och män 

Begreppet genusidentitet bygger på idén att olika egenskaper tillskrivs kvinnor och män 

baserat på anatomiska skillnader. Diskussioner kring genus ofta adresserar tanken att de 

biologiska skillnaderna mellan könen innebär en direkt avspegling av vissa egenskaper 

och intressen: 

 

fysisk styrka och snabbhet (män är starkare och snabbare), mekaniska 
färdigheter (män är tekniskt skickliga, kvinnor är bra på petgöra) 

sexualdrift (män har starkare drifter), fritidsintressen (män gillar sport, 

kvinnor gillar skvaller), personlighet (män är aggressiva, kvinnor är 
omvårdande), intellekt (män är rationella, kvinnor har intuition) och så 

vidare (Connell & Pearse 2015:59).  

 

Connell & Pearse menar att uppfattningen om skillnaden mellan kvinnor och mäns 

intressen och egenskaper är vitt utbredd och ses som naturliga. De menar även att synen 

på dessa skillnader som naturliga, lägger grunden för sociala genusmönster. Tanken på 

kroppen som en maskin som producerar genusskillnader lyfts ofta fram av män och 

används för att försvara rådande genusordning eller förlöjliga feminismen. Dock 

förekommer även feministiska argument som behandlar kroppen som en direkt källa till 

genusskillnader. På 1980-talet rådde uppfattningen bland amerikanska feminister att 

mäns aggressivitet och kvinnans fredlighet var något naturligt, medfött och självklart. 

Begrepp som mäns våld och manlig sexualitet kopplade underförstått dessa beteenden 

direkt till kroppen (Connell & Pearse 2015:60). 

 

Hene (1984) har utfört en studie som undersöker hur kvinnor och män konstrueras samt 

vilka egenskaper som tillskrivs dem genom att analysera 20 skönlitterära böcker som 

riktar sig till barn mellan 9–13. Hon har jämfört sitt resultat med traditionella könsroller 

och därefter kontrasterat detta i ”god” respektive ”dålig” litteratur. För att genomföra 

undersökningen har personbeskrivande adjektiv, adverb och particip kategoriserats och 

analyserats med avseende på vilket kön de beskriver (Hene 1984:18–24). 

  

Hene kom fram till att de egenskaper som används flitigast i böckerna för båda könen 

beskriver Psykiska egenskaper och tillstånd, därefter Sociabilitet och Klädsel och 

utseende (Hene 1984:246). Beskrivningarna av kvinnor respektive män skiljer sig dock 

åt. Under kategorin Psykiska egenskaper och tillstånd finner till exempel Hene 

(1984:126–127) att kvinnor i högre grad beskrivs i anslutning till förstånd och förnuft 

medan män beskrivs i förhållande till vetenskap och tänkande. Kvinnor beskrivs därmed 

främst med avseende på kognitiva egenskaper medan män beskrivs med avseende på 

kognitiva processer och tillstånd (Hene 1984:127). Detta stämmer överens med 

uppfattningen om ”naturliga skillnader” och hur olika själsliga, moraliska och 

intellektuella egenskaper historiskt har kopplats till kön. Historiskt har positivt laddade 

egenskaper som styrka, aktivitet och förnuft kopplats till mannen medan kvinnan 

beskrivits som irrationell, känslostyrd, passiv och svag (Edlund, Erson & Milles 2007:37; 



16 

Connell & Pearse 2015:59). Inom kategorin Sociabilitet fann Hene en tydlig 

särartsdiskurs angående kvinnor och mäns förhållningsätt och attityd mot omvärlden. 

Män beskrevs i större utsträckning ha en negativt/avvisande förhållningssätt mot världen 

medan kvinnor beskrevs ha en positiv/accepterande förhållningssätt (Hene 1984:247). 

  

Under kategorin Klädsel och utseende framkommer att män beskrivs i högre utsträckning 

än kvinnor samt att orden som används för att beskriva respektive kön skiljer sig åt. 

Beskrivningarna av män gäller exempelvis i större utsträckning längd och 

kroppsbyggnad, beläggen lång och stor förekom nästan uteslutande i beskrivningar av 

män. Beskrivningar av kvinnor ofta gäller ofta hår- eller ögonfärg (Hene 1984:106). 

Kontrastering mellan karaktären av typen ljus – mörk med avseende på utseende förekom 

främst inom könen (Hene 1984:249). Även Eilard (2008:424) identifierade i sin 

undersökning två kvinnliga ideal: den söta blonda läseboksflickan och ”den nya flickan” 

som står i kontrast mot det blonda, svenska och traditionella. Gemensamt för de båda 

idealen är den slanka kroppen (Eilard 2008:424). Tjocka flickor/kvinnor – om de alls 

förekommer – beskrivs som oattraktiva i likhet med den så kallade ”pojkflickan” eller 

”andra flickan” (Eilard 2008:430). Eilard menar att fokuset på kvinnors ideala utseende 

och kropp är ett av flera uttryck för hur kvinnor underordnas en sexistisk diskurs som 

gick att urskilja i texten (Eilard 2008:424). Hene fann även att kategorin Klädsel och 

utseende innehöll fler kvinnliga belägg som relaterade till värderande estetiska omdömen 

såsom söt och vacker (Hene: 1984:99,106). 

 

Angående kvinnor och mäns klädsel fann Hene (1984:105) att mäns klädsel överlag 

beskrivs i större utsträckning men att kvinnors klädsel oftare beskrivs utifrån värderande 

omdömen. Beläggen rosa och skär förekom endast som kvinnliga belägg och grå och 

brun endast som manliga. Det rör sig dock om få belägg (Hene 1984:105). Björkvall 

(2009:72) menar att människors kläder ofta fungerar som attribut. Kläderna som personen 

bär tillskrivs värden som i sin tur bidrar till att bygga upp betydelser kring bäraren. Detta 

innebär att kläder är med och skapar bärarens identitet, vilket i sin tur innebär att det 

skapas avbildningar kring vad personen är (Björkvall 2009:72–73). 

 

I stort fann Hene (1984:248) att de traditionella könsrollerna är mest framträdande för 

båda könen då beskrivningen av karaktären sker i förhållande till en annan person eller 

personens roll i samhället, vilket samspelar med Eilards resultat om att kvinnan oftare 

uppfyller rollen som partner (2008:417–419). Hene (1984:248) framhäver att det är dessa 

sammanhang som visar på de normsystem som finns för respektive kön. Samtliga böcker 

domineras av manliga karaktärer och det värderas högre att vara man än kvinna (Hene 

1984:248). Detta märks genom att pojkarnas beskrivningar har en mer framträdande roll 

i satsen då de ofta återfinns i predikativ ställning i stället för som attribut (Hene 1984:179–

182). Den ojämlika värderingen syns också i rollfördelning, där kvinnan generellt intar 

en beundrande roll och mannen rollen som den beundrade (Hene 1984:249). I likhet med 

Eilards (2008) och Lind Palickis (2005) undersökningar visade även Henes (1984) 
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resultat att kvinnor i större utsträckning beskrivs med avseende på deras privatliv medan 

män beskrivs i förhållande till samhället och deras position i den (Hene 1984).  
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5 Analysmetod 

Metoderna som används för att besvara studiens frågeställningar utgår från genusteori 

och Faircloughs kritiska diskursanalys. Nedan presenteras metoderna som används i 

undersökningen uppdelat efter studiens frågeställningar. 

5.1 Representation av kvinnor och män  

För att besvara frågan om i vilken utsträckning kvinnor och män finns representerade i 

läroböckerna utgår undersökningen från en frekvensräkning av könsmarkerade 

konstruktioner. Metoden är uppbyggd på ett liknande sätt som en analys av läromedel i 

samhällskunskap, utförd av Lind Palicki (2005). Till skillnad från Lind Palickis (2005) 

studie fokuseras endast könsmarkerade konstruktioner för att avgränsa studiens omfång. 

Könsmarkerade konstruktioner visar sig främst på lexikal nivå och består av följande 

kategorier: Pronomen i tredje person, Adjektiven kvinnligt/manligt med synonymer, 

Substantiven kvinna/man med synonymer, Sammansättningar med kvinno/man som 

förled, Personnamn samt Övrigt könsmarkerade ord då i huvudsak Yrken och 

Släktbeteckningar (Lind Palicki 2005:171–173). Genom att räkna och kategorisera 

könsmarkerade konstruktioner synliggörs i vilken utsträckning samt i vilka typer av 

kontexter som kvinnor respektive män omnämns i. 

  

I den här studien kommer följande av Lind Palickis (2005) kategorier att användas: 

Pronomen i tredje person (till exempel hon, henne, hennes), Adjektiven kvinnligt /manligt 

med synonymer, Substantiven man/kvinna med synonymer, Personnamn, Yrken/titlar, 

Släktbeteckningar samt Övrigt könsmarkerade ord. Vi har alltså valt att behandla 

kategorierna Yrken/Titlar och Släktbeteckning som självständiga kategorier i stället för 

att låta dem ingå i kategorin Övrigt könsmarkerade ord som var fallet i Lind Palickis 

(2005) studie. Vi har även valt att utvidga kategorin Yrken till att även omfatta titlar. Detta 

val har gjorts för att det ibland är svårt att avgöra vad som är ett yrke, exempelvis 

drottning, påve och hemmafru. Genom att dela upp kategorierna synliggörs inom vilka 

arenor som kvinnor och män representeras. Ord som faller in under nämnda kategorier 

delas sedan upp beroende på om de hänvisar till en kvinna eller en man. 

  

Uppdelning av ord är inte oproblematiskt. Ett problem som kan förekomma är belägg där 

det inte tydligt framgår om det hänvisas till en kvinna eller en man. Detta problem 

förekommer främst i kategorierna Personnamn och Yrken/titlar. Inom kategorin 

Personnamn kan ett sådant problem bestå i att namnet som används är könsneutralt. 

Exempel på sådana namn är Kim och Robin. I en sådan situation görs en närläsning av 

kontexten för att se om ett pronomen går att koppla till namnet. Om det inte går att knyta 

ett pronomen till det könsneutrala namnet räknas inte denna. Ytterligare ett hinder som 

kan uppstå inom denna kategori är olika typer av alias, exempelvis artistnamn. Vid dessa 
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tillfällen görs ytterligare efterforskning utanför läroboken för att se om ett pronomen går 

att knyta till namnet. 

  

I likhet med Lind Palickis (2005:174) studie har vi valt att behandla yrkestitlar som 

generiska och omarkerade konstruktioner. Eftersom de flesta yrken, som traditionellt 

signalerar manligt kön, (Edlund, Erson & Milles 2007:188–189) i dag ofta övergått till 

att användas som könsneutrala kommer dessa endast att räknas om yrkespersonens kön 

tydligt framgår av kontexten. Detsamma gäller även för de kvinnliga motsvarigheterna 

som förekommer. Yrkena brandman, lärare och sjuksköterska kommer alltså endast 

räknas om det tydligt framgår om yrket/titeln hänvisar till en kvinna eller man. 

  

Som nämnts i avsnitt 4.1 kan det faktum att främst traditionellt manliga yrkestitlar idag 

används som allmänna och könsneutrala ses som en återspegling av genusordningen 

(Edlund, Erson & Milles 2007:184–185). Samtidigt är språk inte konstant utan i ständig 

förändring. I dag används exempelvis lärare som en yrkestitel som hänvisar till båda 

könen och den traditionellt kvinnliga beteckningen lärarinna är daterad. Det förekommer 

även yrken där kvinnliga motsvarigheter aldrig förekommit, exempelvis läkare, fotograf, 

och brandman. Eftersom denna studie främst fokuserar på att analysera representation 

och framställning har vi, i likhet med Lind Palicki (2005:174), valt att endast räkna 

yrken/titlar om det finns en tydlig könsmarkering kopplat till yrket. Att räkna alla yrken 

med traditionellt manligt markerade efterled som manlig representation riskerar att 

undersökningen ger ett resultat som inte stämmer överens med hur språket används i dag. 

  

I kategorin Övrigt könsmarkerade ord placeras könsmarkerade konstruktioner som inte 

faller in under övriga kategorier. Exempel på sådana ord är bög och hjältinna. Pronomenet 

man omfattas inte av undersökningen eftersom det är accepterat och brukas som ett 

könsneutralt generiskt pronomen (Lind Palicki 2005:168). 

5.2 Beskrivningar av kvinnor och män 

För att besvara studiens andra frågeställning har personbeskrivande adjektiv och 

perfekt/presens particip kopplade till könsmarkerade konstruktioner räknats och 

analyserats. Particip betecknar ord som bildats av verb men böjs och används som 

adjektiv. Adjektiven/participen delas först in med avseende på om de beskriver en kvinna 

eller en man. De kategoriseras sedan i likhet med en undersökning gjord av Hene (1984). 

Henes (1984:33–37) studie utgår från en semantisk kategorisering där kategorierna består 

av olika betydelsefält. Hon undersöker hur personbeskrivande adjektiv, adverb och 

particip i barn- och ungdomsböcker beskriver kvinnor och män. I denna studie fokuseras 

dock adjektiv och particip då det är dessa som är mest relevanta gällande personers 

tillskrivna egenskaper (Hene 1984:22). Studiens analys utgår från samma betydelsefält 

som i Henes (1984) undersökning, vilket listas nedan. I den efterföljande parentesen ges 

exempel på vad respektive betydelsefält kan innehålla. 
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 Mimik, fysiologiska förändringar och röstmodulation (beskriver känslouttryck 

eller en persons röst, till exempel gråtande, leende, skrattande, ljus, gäll, mörk, 

djup). 

 Ålder (till exempel ung, barn, gammal). 

 Nationalitet, ras och kön (till exempel kvinnlig, manlig, svensk, utländsk). 

 Klädsel och utseende (till exempel ful, tatuerad, söt). Omfattar även beskrivning 

av specifika kroppsdelar (till exempel blå om ögon, långt om hår) samt 

beskrivning av kläder (grön om tröja, lång om kjol). 

 Fysiska och fysiologiska tillstånd (beskriver allmäntillstånd, till exempel blind, 

gravid eller fysiologiska tillstånd och behov, till exempel stressad, trött) 

 Psykiska egenskaper och tillstånd (beskriver inre egenskaper, tillstånd och 

känslor, till exempel snäll, rädd). 

 Anlag, kunnande och erfarenhet (beskriver specialbegåvning, erfarenhet eller 

oförmåga, till exempel musikalisk, ovan, van, duktig). 

 Tempo och rörelser (beskriver beteenden som har med kroppen att göra och som 

är iakttagbart, till exempel stark, långsam, aktiv, passiv). 

 Social situation (beskriver social status och förankring, till exempel ensam, gift). 

 Sociabilitet (beskriver en persons attityd eller sätt att vara mot sin omgivning, till 

exempel nyfiken, mallig, engagerad). 

 Tilltal (har en kommunikativ funktion och beskriver inte någon person direkt. Den 

används vid tilltal eller ibland omtalande, till exempel snälla du, käre vän). 

5.3 Genomförande 

Läroböckerna granskas manuellt och samtliga böcker har genomgåtts tre gånger av oss 

tillsammans. Innehållsförteckning och register har inte tagits med i undersökningen. Först 

har könsmarkerade konstruktioner identifieras och kategoriseras enligt de anvisningar 

som presenteras i avsnitt 5.1. I de fall där exempelvis ett könsmarkerat personnamn 

används, men där personen i fråga sedan refereras till som jag eller du har endast 

personnamnet tagits med i undersökningen. 

  

Då den könsmarkerade konstruktion placerats granskas texten ytterligare för att se om det 

förekommer några personbeskrivande adjektiv eller particip kopplade till den 

könsmarkerade konstruktionen. Om ett sådant belägg finnes placeras dessa enligt 

anvisningarna som presenteras i metodavsnitt 4.3. 

5.4 Metoddiskussion 

Då studien är manuellt utförd finns risken att vissa ord inte har upptäckts vilket kan leda 

till en viss felmarginal i resultatet. Det skulle kunna medföra en missvisande bild av de 

olika kategoriernas förekomst. Detta gäller särskilt om en specifik kategori missas 
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kontinuerligt. För att undkomma denna fallgrop krävs en hög grad av noggrannhet och 

upprepade genomgångar av materialet så att felmarginalen inte påverkar resultatet i 

nämnvärd utsträckning. För att försöka minimera denna risk har vi materialet analyseras 

tre gånger och sedan sammanställt resultaten för att få fram en så rättvisande bild som 

möjligt. Det har dessutom utförts en pilotstudie på materialet där metoden prövades, 

granskades och sedan reviderades för att få fram den metod som skulle bidra till säkrast 

resultat. 

 

En annan möjlig felkälla är att studien bygger på subjektiva tolkningar angående i vilken 

kategori orden ska placeras. Kategoriseringen utgår visserligen från kategorier som har 

använts i tidigare forskningssammanhang men det är vår bedömning av orden som avgör 

var de placeras. Därmed är det möjligt att en annan person skulle placera vissa ord 

annorlunda och få ett annat resultat. Denna risk förekommer främst i kategoriseringen av 

adjektiv och particip.  

  

Exempel på sådana fall finns exempelvis inom kategorierna Fysiska och fysiologiska 

tillstånd (som beskriver allmäntillstånd, till exempel blind, gravid eller fysiologiska 

tillstånd och behov, till exempel stressad, trött) och Psykiska egenskaper och tillstånd 

(som beskriver inre egenskaper, tillstånd och känslor, till exempel snäll, rädd). Ordet 

stressad skulle exempelvis kunna kategoriseras som ett fysiskt allmäntillstånd, men 

skulle även anses beskriva ett inre psykiskt tillstånd. Likaså ligger kategorierna Psykiska 

egenskaper och tillstånd samt Sociabilitet nära varandra (Hene 1984:45). Således kan två 

olika studier ge olika resultat beroende på den subjektiva tolkningen av personen som 

utfört analysen. Vi har i denna studie fördelen att vara två och därmed möjlighet att 

löpande kunna diskutera och analysera svårplacerade fall med varandra. För att vår analys 

ska vara transparent, diskuteras svårplacerade ord löpande i texten så att läsaren är 

medveten om varför de har placerats i aktuell kategori. 

  

Ytterligare en aspekt värd att nämna är särhållande och kategorisering som metod. Trots 

att denna studie utgår från två kategorier: kvinna och man finns det ett flertal olika 

könsidentiteter och könsuttryck, vilket diskuteras mer ingående i teoriavsnittet 3.2. 
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6 Material 

Följande avsnitt är uppdelat i två delar. Först beskrivs hur materialurvalet har genomförts 

under rubriken 6.1. Sedan beskrivs studiens material, vilket består av följande läroböcker: 

Svenska impulser 1 (Markstedt & Eriksson 2008), Text och tal (Bexell & Granholm 2012) 

samt Svenska 1 – helt enkelt (Winqvist & Nilsson 2018) i avsnitt 6.2. 

6.1 Materialurval 

Materialurvalet har skett utifrån ett aktualitetskriterium, det vill säga läroböcker som är 

aktuella i den bemärkelsen att de används på gymnasieskolor i dag. Urvalet har därför 

utgått från läroböcker som vi och våra kurskamrater använt på vår verksamhetsförlagda 

utbildning föregående termin (ht 2018). Studien har därför inte tagit hänsyn till huruvida 

läroböckerna är utgivna före eller efter att läroplanen 2011 trädde i kraft utan fokuserat 

på dess faktiska användning i skolan. Eftersom det är läroplanen för 2011 som gäller i 

dagsläget kan materialinsamlingen ifrågasättas. Möjligheten finns att den del av 

materialet som publicerades före läroplansändringen inte är lika väl anpassat till den 

värdegrund som ska gälla enligt läroplanen för 2011, vilket i undersökningen innefattas 

av en lärobok. Trots detta är materialet som analyseras aktuellt i skolor i dag och därför 

intressant att undersöka. 

 

Samtliga läroböcker riktar sig mot kursen Svenska 1 i gymnasiet vilket är ytterligare ett 

urvalskriterium. Anledningen till kursvalet bottnar i att kursen Svenska 1 är obligatorisk 

och därmed en kurs som alla elever kommer i kontakt med. 

6.2 Materialbeskrivning 

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de tre läroböcker som utgör 

analysmaterialet i denna studie.  

6.2.1 Svenska 1 helt enkelt 

Svenska 1 helt enkelt är skriven av författarna Annika Nilsson och Lena Winqvist 2018 

och utgiven av NA förlag. Boken består av 305 sidor varav 299 har analyserats. 

Läroboken avser täcka hela kursen Svenska 1 och är indelad i sex olika kapitel: Fiktivt 

berättande, Muntlig framställning, Argumentation, Skriftlig framställning, Språkliga 

begrepp och språkriktighet samt Språklig variation. Lärobokens kapitel är enligt 

läroboksförfattarna uppdelade efter det centrala innehållet. Samtliga kapitel börjar med 

en Inledning följt av ämnesinnehåll. Samtliga kapitel avslutas med en Sammanfattning, 

en Slutuppgift, Betygsmatriser och Övningsuppgifter. 
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I slutet av boken finns avsnittet Verktygslådan. I Verktygslådan finns verktyg för skriftlig 

och muntlig framställan såsom lathundar, checklistor och lässtrategier för fördjupad 

läsförståelse. Fortsättningsvis kommer Svenska 1 – helt enkelt benämnas som bok A. 

6.2.2 Text och tal 

Text & tal (2012) skriven av Frida Bexell och Erika Granholm, utgiven av Natur & Kultur 

är en lärobok som täcker in målen för kursen Svenska 1 med undantag för de mål som rör 

skönlitteratur. Läroboken är 191 sidor lång varav 184 har analyserats. Boken är indelad i 

nio kapitel som alla inleds med en kort sammanfattning av området som ska behandlas 

samt de centrala innehåll som kapitlet täcker in.  Kapitlens innehåll är indelande i 

momenten 1. Novell, 2. Ord och meningar, Språkriktighet, 3. Referat och källkritik, 4. 

Formellt och informellt språk, Språkriktighet, 5. Textbindning, Språkriktighet, 6. 

Argumenterande text, 7. Att tala, 8. Språksociologi och 9. Fördjupningsarbete. Kapitlen 

varvar förklarande text, textutdrag och övningar. Övningarna varieras mellan att vara 

individuella och samarbetsinriktade. De har ett förberedande syfte inför den 

examinationsuppgift som kapitlen avslutas med. Till examinationsuppgifterna finns det 

konkretiserade kunskapskrav från 2011:s läroplan. I fortsättningen kommer Text och tal 

benämnas som bok B. 

6.2.3 Svenska impulser 1 

Svenska impulser 1 (2008) är skriven av Carl-Johan Malmstedt och Sven Eriksson och 

utgiven av Sanoma Utbildning. Detta är den enda av analysmaterialet som är utgiven före 

2011, det vill säga när aktuell läroplan trädde i kraft. Boken består av 284 sidor, varav 

279 har analyserats. Läroboken är indelad i sex olika block: Mot läsfåtöljen där eleverna 

får fundera över sig själva som läsare och Ditt sätt att lära som handlar om källkritik. I 

Ordet är ditt tränas den retoriska arbetsprocessen. I avsnittet Skrivarverkstaden lär sig 

eleverna om olika textgenrer och I bildens värld bearbetas film och reklam. Läroboken 

avslutas med Koll på språket där språklig variation står i fokus. Vidare i studien kommer 

Svenska impulser att benämnas som bok C.  
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7 Analys och resultat 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat. Resultatet är uppdelat efter frågeställning 

och behandlar en lärobok i taget och avslutas med en sammanfattning och jämförelse över 

samtliga böckers resultat. Först behandlas frågeställningen om representationen av 

kvinnor och män i läroböckerna, därefter vilka adjektiv och particip som används för att 

beskriva kvinnor respektive män. Exakta siffror återges i tabeller och figurer och det 

övergripande resultatet diskuteras löpande i texten.  

7.1 Representation av kvinnor och män 

Nedan presenteras resultaten för studiens första frågeställning, som undersöker hur och i 

vilken utsträckning kvinnor och män representeras i läroböckerna. Resultatet från 

läroböckerna redovisas var för sig och sammanfattas därefter i avsnitt 7.2.4. 

7.1.1 Representation i bok A 

Granskningen av bok A resulterade i totalt 1129 könsmarkerade konstruktioner, varav 61 

% manliga belägg och 39 % kvinnliga belägg. Läroboken innehåller alltså en manlig 

övervikt. I tabell 1 nedan återges antal kvinnliga och manliga belägg samt den 

procentuella fördelningen inom respektive kategori som tillsammans utgör den totala 

representationen. Dessutom redovisas det totala resultatet i bok A. 
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Tabell 1. Representation i bok A. 

Representation Bok A 

  

Man 

Bok A 

  

Kvinna 

Bok A 

  

Totalt 

Pronomen i tredje person 258 

64 % 

147 

36 % 

405 

100 % 

Substantiven kvinna/man med 

synonymer 

76 

59 % 

53 

41 % 

129 

100 % 

Sammansättningar med kvinna/man 

som förled 

7 

64 % 

4 

36 % 

11 

100 % 

Personnamn 236 

66 % 

123 

34 % 

359 

100 % 

Släktbeteckningar 53 

45 % 

66 

55 % 

119 

100 % 

Yrken och titlar 48 

72 % 

19 

28 % 

67 

100 % 

Övrigt könsmarkerade ord 5 

26 % 

14 

74 % 

19 

100 % 

Adjektiven kvinnlig/manlig med 

synonymer 

9 

45 % 

11 

55 % 

20 

100 % 

Totalt = 692 

61 % 

= 437 

39 % 

= 1129 

100 % 

  

Det manliga perspektivet dominerar även inom kategorierna. Männen dominerar främst 

inom kategorierna Pronomen i tredje person och i Personnamn. Antalet manliga 

omnämnanden är alltså nästan dubbelt så många som de kvinnliga inom båda kategorier. 

Inom kategorin Substantiven kvinna/man med synonymer är skillnaden inte lika stor då 

kategorin innehåller 59 % manliga belägg.  

  

Även inom kategorierna Sammansättningar kvinna/man som förled och Yrken/titlar 

förekommer en manlig övervikt, se tabell 1. I kategorin Sammansättningar kvinna/man 

som förled består 3 av de manliga beläggen av exempel som: manshockey, killmilen och 
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herrfotboll som tagits upp som exempel på hur den manliga normen styr språket och 

presenteras i kontrast till tjejhockey, tjejmilen och damfotboll som utgör 75 % av de 

kvinnliga beläggen. Både den manliga och den kvinnliga kategorin innehåller även ett 

belägg där ordet består av en sammansättning med kvinna/man med synonymer men 

syftar till motsatt kön. Därför har dessa belägg placerats både i kategorin 

Sammansättningar kvinna/man med synonymer och Övrigt könsmarkerade ord. 

 

Inom kategorin Yrken/titlar förekommer manliga omnämnanden två gånger så ofta som 

kvinnliga, se tabell 1. Ungefär en femtedel av kvinnliga beläggen utgörs av yrken och 

titlar som relaterar till en traditionell kvinnlig diskurs knuten till hemmet och familjen, 

exempelvis barnflicka (2), hemmafru (1) och förvaltarfrun (1). Kategorin innehåller även 

belägget riksdagskvinna, vilket togs upp i samband med temat språklig variation som ett 

exempel på hur den manliga normen styr språket. Av de manliga beläggen inom kategorin 

Yrken/titlar förekommer inga exempel på yrken eller titlar som ligger nära hemmets och 

familjens sfär. Det närmaste exemplet på ett sådant belägg är sjuksköterska (1), som 

visserligen befinner sig närmare en offentlig arena än till exempel hemmafru, men 

samtidigt hänvisar till ett yrke kopplat till omvårdnad. 

  

I bok A förekommer en kvinnlig övervikt inom kategorierna: Adjektiven kvinnligt/manligt 

med synonymer, Släktbeteckningar och Övrigt könsmarkerade ord, se tabell 1. Både 

kategorin Adjektiven kvinnligt/manligt med synonymer och Släktbeteckningar är den 

procentuella skillnaden mellan könen minst. I kategorin Släktbeteckningar görs män till 

en del av familjen genom ord som pappa, son och bror. Positionen som förälder 

förekommer med 22 manliga belägg och 27 kvinnliga, varav ett av de kvinnliga består av 

ordet styvmoder (ett förled som indikerar viss distans). I bok A förekommer kvinnor 

nästan tre gånger så ofta i relation till en partner än män. De kvinnliga beläggen består av 

Hustru (7), Fru (9), Flickvän (6) och de manliga av: Man (6), Maken (1) och Pojkvän (1).  

  

De kvinnliga beläggen i kategorin Övrigt könsmarkerade ord består av negativt laddade 

ord som bitch (2), fittor (1) och totalhora (1). Övriga kvinnliga belägg består främst av 

ord som tagits upp av läroboksförfattarna för att påpeka den manliga norm som dominerar 

språket, exempelvis kvinntalsskriven och fru gårkvinna. Eftersom dessa är ord som inte 

används i det svenska språket och endast tas upp för att synliggöra den manliga 

språknormen har vi valt att placeras dessa uttryck i kategorin Övrigt könsmarkerade ord. 

Även bland de manliga beläggen förekommer negativt laddade ord som mammaknullare 

(1) och maricons (1). 

 

Tidigare har representationen mellan kvinnor och män jämförts men då grupperna 

isoleras kan även fördelningen av de olika kategorierna inom gruppen synliggöras. I figur 

1 nedan visas den procentuella fördelningen av kategorierna för män. 
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Figur 1. Fördelning av kategorier i representation av män i bok A. 

 

Representationen inom gruppen män utgörs främst av Pronomen i tredje person men i 

nästan lika stor utsträckning av Personnamn. Utöver de två största kategorierna utgör 

Substantivet man med synonymer, Släktbeteckning och Yrken och titlar relativt stora 

procentsatser. Kategorierna: Sammansättning med man som förled, Adjektivet 

manlig/kvinnlig med synonymer och Övrigt könsmarkerade ord utgör däremot endast 1% 

vardera av den totala representationen, se figur 3. I figur 4 nedan visas den procentuella 

fördelningen av kategorierna för representationen inom gruppen kvinnor i bok A. 
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Figur 2. Fördelning av kategorier i representation av kvinnor i bok A. 

 

Sett till representationsfördelningen inom gruppen kvinnor går det att utläsa att kvinnor, 

i likhet med män främst representeras genom kategorin Pronomen i tredje person och 

Personnamn. Därefter representeras kvinnor inom fältet Substantivet kvinna/man med 

synonymer och Släktbeteckningar. Kvinnor förekommer alltså nästan dubbelt så ofta i 

kategorin Släktbeteckningar, jämfört med män även då beläggen fördelas inom könen.  

Motsvarande mönster återfinns i kategorin Yrken/titlar. Detta tyder på att skillnaden 

mellan de arenor som könen placeras på inte enbart är synliga när grupperna jämförs utan 

att samma mönster förekommer även då grupperna granskas separat. De minst 

förekommande kategorierna som kvinnor representeras inom är desamma som bland 

män, se figur 2.  

  

7.1.2 Representation i bok B 

Undersökningen av bok B resulterade i totalt 811 belägg, 51% representerar män och 49 

% kvinnor. Den totala representationen kan därför beskrivas som jämn mellan könen. I 

tabell 2 har kategorierna för representationen i bok B återgivits med både antal belägg 

samt procentuell fördelning mellan kvinnor och män, jämte det totala resultatet i 

läroboken. 
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Tabell 2. Representation i bok B. 

Representation Bok B 

  

Man 

Bok B 

  

Kvinna 

Bok B 

 

Totalt 

Pronomen i tredje person 156 

44 % 

201 

56 % 

357 

100 % 

Substantiven kvinna/man med synonymer 51 

51 % 

49 

49 % 

100 

100 % 

Sammansättningar med kvinna/man som förled 2 

29 % 

5 

71 % 

7 

100 % 

Personnamn 132 

56 % 

103 

44 % 

235 

100 % 

Släktbeteckningar 47 

60 % 

31 

40 % 

78 

100 % 

Yrken och titlar 13 

65 % 

7 

35 % 

20 

100 % 

Övrigt könsmarkerade ord 13 

93 % 

1 

7 % 

14 

100 % 

Adjektiven kvinnlig/manlig med synonymer 0 0 0 

Totalt = 414 

51 % 

= 397 

49 % 

= 811 

100 % 

  

I likhet med bok A förekommer en manlig övervikt inom kategorierna Substantiven 

kvinna/man med synonymer, Personnamn och Yrken och titlar. I kategorin Substantiven 

kvinna/man med synonymer är skillnaden mellan kvinnor och män mycket liten, se tabell 

2. I kategorin Personnamn är skillnaden större. I kategorin Yrken och titlar förekommer 

manliga belägg nästan dubbelt så många gånger som de kvinnliga, se tabell 2. I bok B 

utmanas mönstret om att diskurser kopplade till familjen främst domineras av kvinnor.  

 

Till skillnad från i bok A förekommer dessutom en manlig övervikt inom kategorin 

Släktbeteckningar i bok B. Även i rollen som förälder förekommer män i nästan dubbelt 



30 

så stor utsträckning som kvinnor med 23 manliga belägg och 11 kvinnliga. I bok B är 

män alltså överrepresenterade både i hemmet och den offentliga arenan. När det 

dikotomiska förhållandet inom kategorin granskas urskiljs dock att kvinnor i större 

utsträckning står i relation till en partner än vad män gör, vilket även framkom i bok A. 

Beläggen är dock få och skillnaden därmed svår att uttala sig om. Den kvinnliga kategorin 

innehåller beläggen fru (4) och flickvän (1). I den manliga kategorin består belägget av 

ordet pojkvän (2). 

 

Störst överrepresentation av manliga belägg återfinns i kategorin Övrigt könsmarkerade 

ord, se tabell 2. De vanligast förekommande manliga belägget är näcken (4), 

våldtäktsmännen (4) och brudgummen (3). Den enda kvinnliga förekomsten är belägget 

brud (1). Den manliga kategorin innehåller alltså en större variation, där männen 

framställs både i god och dålig dager. Ordet näcken har placerats i kategorin eftersom det 

är en mytologisk figur, snarare än ett personnamn eller ett yrke. Näcken har kategoriserats 

som ett manligt belägg eftersom det vanligen är en man som porträtterar detta naturväsen, 

samt att belägget näcken i läroboken kopplas samman med pronomenet han. 

  

Pronomen i tredje person är den största kategorin både bland kvinnor och män även om 

den utgör en större procentuell del av de kvinnliga beläggen. I bok B pronominaliseras 

alltså kvinnor i högre grad än män, vilket skiljer sig från resultatet i bok A. De kvinnliga 

beläggen är även fler i kategorin Sammansättningar med kvinna/man som förled. 

Kategorin utgörs dock totalt av få belägg, vilket gör att den procentuella skillnaden mellan 

grupperna blir stor, se tabell 2. De manliga beläggen utgörs av bestmantalet (1) och 

pappamånader (1). De 5 kvinnliga beläggen utgörs alla av variationer på tjejkompis.  

  

Tidigare har representationen mellan kvinnor och män jämförts men då grupperna 

isoleras kan även fördelningen av de olika kategorierna inom gruppen synliggöras. 

Fördelningen av de olika kategorierna för män synliggörs i figur 3 nedan. 
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Figur 3. Fördelning av kategorierna för representation för män i bok B. 

  

Representationen inom gruppen män utgörs främst av Pronomen i tredje person. 

Kategorin Pronomen i tredje person utgör alltså av flest belägg inom gruppen män, trots 

att de är underrepresenterade i jämförelsen mellan könen. Nästan lika många belägg utgör 

kategorin Personnamn. Utöver de två största kategorierna utgör Substantivet man med 

synonymer och Släktbeteckningar relativt stora procentsatser. Kategorierna Yrken och 

titlar samt Övrigt könsmarkerade ord utgör däremot endast 3% av den totala 

representationen. Skillnaden mellan kategorierna Släktbeteckningar och Yrken och titlar 

är alltså större inom gruppen män än mellan könen, jfr tabell 2 och figur 3. Minst 

procentsats utgör Sammansättning med man som förled. I figur 4 visas den procentuella 

fördelningen av kategorierna för representationen inom gruppen kvinnor i bok B. 
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Figur 4. Fördelning av kategorierna för representation av kvinnor i bok B. 

  

Sett till representationsfördelningen inom gruppen kvinnor har de kvinnliga beläggen en 

större procentuell andel inom kategorin Pronomen i tredje person jämfört med de manliga 

beläggen. Den kvinnliga fördelningen följer samma mönster som den manliga gällande 

kategoriernas storleksordning även om procentsatserna skiljer sig åt. Även bland den 

kvinnliga representationen är Personnamn den näst största kategorin men den utgör en 

betydligt mindre del av de kvinnliga beläggen, se figur 4. 12 % av beläggen återfinns i 

kategorin Substantivet kvinna med synonymer och 8 % i Släktbeteckning, se figur 4. Trots 

att män i jämförelsen mellan könen är överrepresenterade inom kategorin 

Släktbeteckningar, utgör alltså Släktbeteckningar den fjärde största kategorin även för 

kvinnor, sett till fördelningen inom gruppen. Kategorin Yrken och titlar utgör endast 2 % 

av den totala representationen och Sammansättning med man som förled endast 1 %, se 

figur 4. 

7.1.3 Representation i bok C 

I bok C förekommer sammanlagt 1291 könsmarkerade konstruktioner varav 64 % 

manliga belägg och 36 % kvinnliga. Även i denna lärobok dominerar alltså det manliga 

perspektivet. I tabell 3 nedan har kategorierna för representationen i bok C återgivits med 

både antal belägg samt procentuell fördelning mellan kvinnor och män, jämte det totala 

resultatet i läroboken. 
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Tabell 3. Representation i bok C. 

Representation Bok C 

  

Man 

Bok C 

  

Kvinna 

Bok C 

  

Totalt 

Pronomen i tredje person 272 

70 % 

118 

30 % 

390 

100 % 

Substantiven kvinna/man med synonymer 66 

52 % 

60 

48 % 

126 

100 % 

Sammansättningar med kvinna/man som 

förled 

4 

40 % 

6 

60 % 

10 

100 % 

Personnamn 390 

68 % 

186 

32 % 

576 

100 % 

Släktbeteckningar 39 

43 % 

52 

57 % 

91 

100 % 

Yrken och titlar 45 

62 % 

28 

38 % 

73 

100 % 

Övrigt könsmarkerade ord 8 

42 % 

11 

58 % 

19 

100 % 

Adjektiven kvinnlig/manlig med 

synonymer 

4 

67 % 

2 

33 % 

6 

100 % 

Totalt = 828 

64 % 

= 463 

36 % 

1291 

100 % 

  

I bok C utgörs den största kategori av Personnamn, till skillnad från bok A och bok B. I 

bok A och bok B utgörs den största kategorin av Pronomen i tredje person. I bok C är 

alltså ordningen på de två största kategorierna den motsatta. Både kategorierna domineras 

av ett manligt perspektiv. Värt att nämna inom kategorin Personnamn är gränsfallet Eli. 

Eli är namnet på huvudpersonen i romanen Låt den rätte komma in (Lindqvist 2004) och 

beskrivs i början av boken som en flicka och knyts till pronomenet hon. I mitten av boken 

avslöjas dock att huvudpersonen Eli föddes med det biologiska könet man, vars genitalier 

avlägsnats under tortyr. Efter att denna information redovisas benämns huvudpersonen 

Eli i resten av romanen i stället med pronomenet han. Vi har därför valt att placera 

personnamnet Eli i både den manliga och kvinnliga kategorin. 
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I likhet med de övriga två böckerna innehåller även kategorin Yrken/titlar i bok C en 

manlig övervikt, se tabell 3. De kvinnliga belägg som placerar kvinnan på en offentlig 

arena är exempelvis reporter (4), författare (1) och polis (1). Även i den här läroboken 

förekommer dock flera kvinnligt syftade yrken som är knutna till familjen och hemmet, 

som: husmodern (2), hembiträdet (1), jungfrun (3) och köksbiträde (1). Manliga 

motsvarigheter saknas i detta avseende, då alla manliga yrkesbelägg tydlig placeras på en 

offentlig arena exempelvis företagsledare (1), präst (1), fotograf (3) och soldat (1). 

Inom kategorin Substantiven kvinna/man med synonymer är fördelningen mellan könen 

relativ jämn med en mindre övervikt åt män, se tabell 3.  

 

I kategorin Sammansättningar kvinna/man med synonymer, förekommer en kvinnlig 

övervikt. De kvinnliga utgörs bland annat av tjejsnus, tjejkompis, och fruntimmershand. 

De manliga beläggen består av killkompis och mansnamn. Dock är beläggen få och det är 

svårt att dra några slutsatser. Även inom kategorin Släktbeteckningar återfinns en 

kvinnlig majoritet. I en djupare granskning förstärks ytterligare de könsnormer som 

kopplar kvinnan till hemmet och familjen. Ordet pappa med variationer förekommer 

exempelvis 13 gånger medan ordet mamma med variationer förekommer nästan dubbelt 

så ofta. Belägget styvpappa med variationer förekommer dock 7 gånger jämfört med 

styvmamma med variationer som förekommer 1 gång. Styvpappa och styvmamma är alltså 

inte inräknade i grupperna pappa med variationer (13 belägg) och mamma med 

variationer (24 belägg). 

  

Om de belägg som relaterar till positionen styvpappa/styvmamma räknas tillsammans 

med gruppen pappa/mamma med variationer blir skillnaden mellan grupperna betydligt 

mindre med 20 manliga belägg och 25 kvinnliga. Det är dock intressant att notera den 

relativt stora grupp som styvpappa med variationer utgör då förledet styv indikerar en viss 

distans till familjesituationen. Viktigt att lyfta är att samtliga variationer av styvpappa 

som förekommer i boken har just förledet styv och inte andra – mer positivt klingande 

varianter – som bonuspappa eller extrapappa. Även en granskning av det dikotoma 

förhållandet visar ett tydligt mönster då det förekommer 16 kvinnliga belägg och 0 

manliga. De kvinnliga beläggen består av fru (9), hustru (3), fästmö (2) och maka (2) med 

variationer. 

  

I likhet med bok A förekommer en kvinnlig övervikt i kategorin Övrigt könsmarkerade 

ord, se tabell 3. Inom den kvinnliga kategorin återfinns exempelvis orden gudinna (1), 

hjältinna (1) och valkyria (2). I denna kategori har även de negativt laddade beläggen 

hora (1) och horan (1) placerats. Dessa belägg skulle även kunna ha placerats i kategorin 

Kvinna/man med synonymer. Vi anser dock att hora inte kan ses som en synonym till 

kvinna. Det går även att argumentera för att ordet hänvisar till ett yrke, vilket även gör 

kategorin Yrken/titlar till ett möjligt alternativ. På grund av ordets svårplacerade karaktär 

har vi valt att placera dessa i kategorin Övrigt könsmarkerade ord. 
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I kategorin Övrigt könsmarkerade ord förekommer även manliga belägg, vars placering 

kan diskuteras, exempelvis fadersgestalt (2) och förfäder (1). Fadersgestalt skulle även 

kunna placeras i kategorin Släktbeteckningar. Dock kan ordet även hänvisa till en person 

som fyller funktionen av en mentor eller lärare, snarare än någon som fyller funktionen 

som förälder. Eftersom det inte framgick av ordets kontext i vilket av dessa två syften 

som ordet används valde vi att placera belägget i kategorin Övrigt könsmarkerade ord. 

Även ordet förfäder är ett gränsfall eftersom det inte finns en kvinnlig motsvarighet att 

tillgå och ordet därför även används för att hänvisa till kvinnliga föregångare. Det går att 

argumentera för att även detta ord bör placeras i kategorin Släktbeteckningar. Dock 

används ordet ofta som en allmän hänvisning till människor som levde och verkade för 

länge sen, och behöver inte nödvändigtvis syfta till personer där biologiskt släktskap 

förekommer. Även det negativt laddade ordet bög förekommer 4 gånger och har placerats 

i denna kategori. 

  

Tidigare har representationen mellan kvinnor och män jämförts men då grupperna 

isoleras kan även fördelningen av de olika kategorierna inom gruppen synliggöras. I figur 

5 nedan redogörs den procentuella fördelningen av kategorierna för män. 

 

  
Figur 5. Fördelning av kategorier av representation för män i bok C. 

  

I figuren kan utläsas att Personnamn i likhet med de andra böckerna utgör den största 

procentuella delen av de manliga konstruktionerna. Den näst största kategorin är 

Pronomen i tredje person, se figur 5. I bok C är ordningen alltså den motsatta jämfört 

med bok A och bok B. Utöver de två största kategorierna består resterande kategorier 

endast av små procentsatser. En intressant observation är att kategorierna Yrken och titlar 
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och Släktbeteckning motsvarar 5 % vardera av beläggen, fördelade inom gruppen män. 

Detta skiljer sig från jämförelsen mellan könen där män är överrepresenterade inom 

kategorin Yrken och titlar men underrepresenterade i kategorin Släktbeteckningar. I figur 

6 synliggörs fördelningen av kategorier för representation i bok C gällande kvinnor. 

 

 
Figur 6. Fördelningen av kategorierna för representation för kvinnor i bok C 

  

Även bland representationsfördelningen inom gruppen kvinnorna är Personnamn den 

största kategorin, se figur 6. Detta följs, i likhet med männen, av kategorin Pronomen i 

tredje person. Den procentuella fördelningen mellan de övriga kategorierna som följer är 

något större bland kvinnorna jämfört med männen. Även då beläggen fördelas inom 

gruppen förekommer kvinnliga omnämnanden nästan dubbelt så ofta i kategorin 

Släktbeteckningar jämfört med kategorin Yrken och titlar, se figur 6. 

7.1.4 Resultatsammanfattning av representation 

Resultatet visar att män är överrepresenterade i samtliga läroböcker. Dock är den manliga 

övervikten i lärobok B ytterst marginell och kan, sett till den totala representationen 

beskrivas som jämlik. I de andra två läroböckerna är det manliga perspektivet något mer 

framträdande. 

  

Då kategorierna granskas närmare går det att urskilja att samtliga böcker har en stor 

manlig övervikt inom kategorin Personnamn. Även kategorin Substantiv kvinna/man med 

synonymer innehåller en manlig övervikt i samtliga böcker, dock en marginell sådan. 

Kategorin Pronomen i tredje person innehåller en stor manlig övervikt i bok A och C. 

Resultatet i bok B skiljer sig dock från de övriga med en mindre kvinnlig övervikt.  
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Skillnaden mellan kvinnor och män inom kategorin Yrken/titlar är inte avsevärt stor. 

Dock förekommer en genomgående manlig överrepresentation i kategorin i samtliga 

böcker. Förutom att män är överrepresenterade är det även en skillnad i vilka yrken som 

kvinnor och män kopplas samman med. Manliga belägg består endast av yrken som 

tydligt kopplas till en offentlig diskurs. Även bland kvinnor förekommer yrken kopplade 

till offentliga verksamheter men en stor del av beläggen består av yrken och titlar ligger 

nära och tangerar hemmets sfär såsom: barnflicka, hemmafru och husmoder. 

  

Bok A och bok C visar båda upp en kvinnlig övervikt i kategorin Släktbeteckningar. Inte 

heller här är skillnaden särskilt stor. Resultatet från bok B skiljer sig återigen från de 

övriga böckerna, då ett manligt perspektiv dominerar kategorin. Ett utmärkande drag i 

samtliga böckerna är att kvinnor oftare förekommer i rollen som partner än män.  

  

I de tre återstående kategorierna: Adjektiven kvinnligt/manligt med synonymer, 

Sammansättningar kvinna/man som förled och Övrigt könsmarkerade ord är beläggen 

generellt färre än i de andra kategorierna och variationen mellan dem större. I kategorin 

Adjektiven kvinnligt/manligt med synonymer förekommer en kvinnlig övervikt i bok A, 

en manlig övervikt i bok C och i bok B förekommer inga belägg. I kategorin 

Sammansättningar kvinna/man som förled innehåller bok A en manlig övervikt medan de 

andra böckerna har en kvinnlig övervikt. Nästan hälften av beläggen i bok A utgörs dock 

av belägg som tas upp i syfte att illustrera den manliga normen i språken. 

  

I bok A och bok C förekommer en kvinnlig övervikt inom kategorin Övrigt 

könsmarkerade ord. I dessa böcker utgörs flertalet belägg inom denna kategori av negativt 

laddade personbeteckning och skällsord. I bok B domineras kategorin av ett manligt 

perspektiv. Bok B innehåller inga skällsord som de andra böckerna, dock förekommer 

den negativt laddade personbeteckningen våldtäktsman/våldtäktsmännen vid 5 tillfällen.  

 

Då kvinnor och män analyseras var för sig framgår att Pronomen i tredje person följt av 

Personnamn är de största kategorierna för både kvinnor och män i bok A och bok B. I 

bok C är ordningen den motsatta. Personnamn utgör alltså den största kategorin, följt av 

Pronomen i tredje person. Substantiven kvinna/man med synonymer är det tredje största 

kategorin bland både kvinnor och män i samtliga böcker med undantag för kvinnor i bok 

A. Kvinnor i bok A förekommer i stället i Släktbeteckningar som tredje största kategori. 

En genomgående observation i samtliga böcker då fördelningen inom grupperna 

analyseras separat är att kategorin Släktbeteckningar är större för båda könen än kategorin 

Yrken och titlar.  

7.2 Beskrivningar av kvinnor och män 

Undersökningen av de personbeskrivande adjektiven som är kopplade till könsmarkerade 

konstruktioner redovisas och analyseras i en lärobok i taget i följande avsnitt. Avsnittet 
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avslutas därefter med en sammanfattande jämförelse mellan de tre läroböckernas resultat 

under rubriken 7.3.4. Belägg inom betydelsefältet Tilltal förekommer inte i någon av de 

granskade läroböckerna och kommer därför inte nämnas ytterligare i resultatet.  

7.2.1 Beskrivningar i bok A 

I bok A hittas totalt 235 personbeskrivande adjektiv kopplade till en könsmarkerad 

konstruktion, av dessa är 62 % av beläggen manliga och 38 % kvinnliga. I tabell 4 nedan 

återges hur många kvinnliga respektive manliga personer som beskrivs med adjektiv eller 

particip, indelade i olika betydelsefält. Tabellen visar både antal belägg samt den 

procentsats beläggen utgör i varje kategori. 
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Tabell 4. Adjektiv och particip i bok A. 

Betydelsefält Bok A 

  

Man 

Bok A 

  

Kvinna 

Bok A 

  

Totalt 

Mimik, fysiologiska förändringar och 

röstmodulation 

3 

60 % 

2 

40 % 

5 

100 % 

Ålder 22 

55 % 

18 

45 % 

40 

100 % 

Nationalitet, etnicitet och kön 3 

50 % 

3 

50 % 

6 

100 % 

Klädsel och utseende 49 

69 % 

22 

31 % 

71 

100 % 

Fysiska och fysiologiska tillstånd 7 

64 % 

4 

36 % 

11 

100 % 

Psykiska egenskaper och tillstånd 18 

53 % 

16 

47 % 

34 

100 % 

Anlag, kunnande och erfarenhet 2 

33 % 

4 

67 % 

6 

100 % 

Tempo och rörelser 2 

50 % 

2 

50 % 

4 

100 % 

Social situation 27 

66 % 

14 

34 % 

41 

100 % 

Sociabilitet 12 

71 % 

5 

29 % 

17 

100 % 

Tilltal 0 0 0 

Totalt = 145 

62 % 

= 90 

38 % 

= 235 

100 % 
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Sett till fördelningen inom kategorierna visar resultatet att lika andel belägg förekommer 

inom fälten Nationalitet, etnicitet och kön samt Tempo och rörelse. Det enda fält som 

innehåller en kvinnlig övervikt ät fältet Anlag, kunnande och erfarenhet. I övriga fält 

dominerar ett manligt perspektiv. 

 

Det största betydelsefältet är Klädsel och utseende, se tabell 4. Estetiska omdömen som 

förekommer i bok A består av belägget vacker (2) som beskriver män och vacker (3) och 

söt/söta (2) som beskriver kvinnor. I bok A förekommer beskrivning av håret hälften så 

många gånger för män som för kvinnor. Kvinnor och mäns hår beskrivs på liknande sätt 

med ord som: långt och brunt (2) för kvinnor respektive långt och mörkt (2) för män. Det 

förekommer dock exempel där beskrivningen skiljer sig åt; mäns hår beskrivs som tovigt 

(1) och kvinnors som prydligt (2) och uppsatt (2). Detta kan ses som ett motsatt 

förhållande där mannen framställs som mer otyglad än kvinnan. De övriga manliga 

kroppsdelar som beskrivs är: bländvita /leende/ (1), perfekt böjda fylliga /läppar/ (2). 

Förutom hår förekommer endast en beskrivning av en kvinnlig kroppsdel: små /bröst/ (1). 

Adjektiv och particip som syftar till längd och kroppsbyggnad relaterar i högre 

utsträckning till män, exempelvis mager (4), lång (2), liten (2), smärt (1) och högrest (1). 

Inom det kvinnliga fältet förekommer inga belägg som beskriver längd eller 

kroppsbyggnad.   

 

Även manlig klädsel beskrivs i större utsträckning än kvinnors, 21 manliga jämfört med 

5 kvinnliga belägg. Männens klädsel beskrivs främst med avseende på färg, vilka är vit 

(4), turkos (1), himmelsblå (1) och grön (1). Färgerna som används för att beskriva 

kvinnors klädsel är blå (1), grön (1) och rosa (1). Värderande beskrivningar av mäns 

kläder förekommer med ord som snygg (2) medan den värderande beskrivningen av 

kvinnors kläder består av belägget ful (1). För mäns klädsel beskrivs även det ekonomiska 

värdet, via ordet billigare (1). Då kläderna beskrivs i förhållande till kroppen beskrivs 

mäns kläder med stor (2) och kvinnors med lilla (1). Beläggen står därmed i ett dikotomt 

förhållande till varandra.   

 

Det näst största betydelsefältet är Social situation, se tabell 4. Det mest frekventa belägget 

för män är nye (12), och ensam (2) för kvinnor. Både kvinnor och män beskrivs i både 

positiva och negativa positioneringar. De positiva positionerna är dock något mer 

övervägande bland kvinnor.  Både kvinnor och män placeras i förhållande till en partner 

eller familj genom exempelvis ordet gift. Likaså distanseras båda könen från hemmet och 

familjen genom positioneringar som: otrogen (1) och moderlös (1). I förhållande till 

framgång beskrivs kvinnor och män i både som lyckade och misslyckade. Män beskrivs 

som lyckade genom ord som rik/rikaste (2) och historisk (1). Historisk har placerats i 

fältet Social situation då det syftar på framgång och snarare än tid i kontexten. Som 

misslyckade beskrivs män som fattig (3), vilket även kvinnor gör, dock med endast 1 

belägg. I bok A återfinns alltså ett belägg som beskriver kvinnligt misslyckande, och 

likaså ett belägg som beskriver kvinnlig framgång: kända (1). Båda könen beskrivs alltså 
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som både framgångsrika och misslyckade, dock nämns män i högre grad i anslutning till 

framgång än kvinnor gör. 

 

Därefter följer betydelsefältet Ålder, se tabell 4. Det vanligaste belägget för män är gamle 

(5) och för kvinnor gamla (3) och gammal (3). Både kvinnor och män intar positionen 

som både gammal (med variationer) och ung (med variationer) i relativ lika utsträckning. 

Även i betydelsefältet Psykiska egenskaper och tillstånd har en övervägande del av 

beläggen manlig syftning, se tabell 4. Det vanligaste belägget är glad/glada (3) för män 

och kär (2) och oövervinnerlig (2) för kvinnor. Oövervinnerlig är ett svårplacerat ord men 

har placerats inom kategorin Psykiska egenskaper och tillstånd då det ur kontexten 

framkommer att personen känner sig oövervinnerlig. Både kvinnor och män beskrivs med 

positiva och negativa egenskaper. Kvinnor beskrivs exempelvis som: snälla (1), 

melankolisk (1) och tuff (1). Män beskrivs som: arg (1), mjuk (2), snäll (1) och våldsam 

(1) Nästan alla belägg som beskriver attityder i fältet Sociabilitet är negativt orienterade, 

för såväl kvinnor som män exempelvis kall (1), ogästvänlig (1) och uppkäftig (1) för 

kvinnor och: hetlevrad (1), gnällig (1) och kontrollerande (1) för män. De belägg som 

visar på en positiv attityd är närvarande (1) för kvinnor samt god (1) och schyssta (1) för 

män. 

  

I fältet Fysiska och fysiologiska egenskaper och tillstånd är det vanligast förekommande 

manliga beläggen full (2) och överkörd (2). De kvinnliga beläggen förekommer en gång 

var. Hälften av de kvinnliga beläggen beskriver kvinnor som mottagare för någon annans 

handlingar: misshandlade (1) och påkörd (1). Samma position utgörs av nästan en 

tredjedel av de manliga beläggen; överkörd (2). Både inom det kvinnliga och manliga 

fältet finns belägg som hänvisar till missbruk. Det manliga ordet består av belägget full 

(2) medan det kvinnliga belägger består av ordet tablettdimmiga (1). I fältet Mimik, 

fysiologiska förändringar och röstmodulation hittades sammanlagt fem belägg varav tre 

manliga: leende (1), allvarlig /röst/ (1) samt svävande /röst/ (1). För kvinnor förekom 

beläggen gnolande (1) och gäspande (1).  

  

Två av betydelsefälten har som tidigare nämnt lika många kvinnliga som manliga belägg. 

Det ena är fältet Nationalitet, etnicitet och kön. Alla utom ett belägg är kopplade till kön. 

Det avvikande beläget har manlig syftning och är kopplat till nationalitet, franske (1). Det 

andra fältet med lika andel kvinnliga och manliga belägg är Tempo och rörelse. De 

manliga beläggen är rusande (1) samt snabb (1) och det kvinnliga är skuttande (1) samt 

slö (1). Slö skulle också kunna placeras i fältet Anlag, kunnande och erfarenhet men har 

placerats i Tempo och rörelse eftersom det ur kontexten framgår att personens långsamma 

rörelser avses och inte den kognitiva förmågan. Slö är det enda av beläggen som är 

passivt. 
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Det enda fältet med kvinnlig övervikt återfinns i fältet Anlag, kunnande och erfarenhet, 

se tabell 4. Kvinnorna beskrivs som duktig/duktiga (2), studiebegåvad (1) och van (1). 

Männen beskrivs också som duktig (1) men även som klok (1).  

Tidigare har beskrivningar av kvinnor och män jämförts men då grupperna isoleras kan 

även fördelningen av de olika betydelsefälten inom gruppen synliggöras. I figur 7 nedan 

redogörs den procentuella fördelningen av fälten då adjektiven och participen syftar på 

män. 

 

 

 
Figur 7. Procentuell fördelning av betydelsefält (adjektiv och particip) kopplade till män 

i bok A. 

  

När grupperna kvinnor och män analyseras var för sig går det att utläsa att de kategorier 

som män främst beskrivs inom är Klädsel och utseende, Social situation samt Ålder, se 

figur 7. Storleken på fälten följer alltså samma ordning som då könen jämförs med 

varandra. Därefter beskrivs mäns Psykiska egenskaper och tillstånd, Sociabilitet, Fysiska 

och fysiologiska egenskaper och tillstånd. Både fältet Mimik, fysiologiska förändringar 

och röstmodulation och fältet Nationalitet, etnicitet och kön består av 2% vardera och 

fälten Anlag, kunnande och erfarenhet och Tempo och rörelse består av 1% vardera, se 

figur 7. I figur 8 nedan redogörs den procentuella fördelningen av betydelsefälten där 

fälten är kopplade till gruppen kvinnor och endast jämförs inom denna grupp. 
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Figur 8. Procentuell fördelning av betydelsefälten (adjektiv och particip) kopplade till 

kvinnor i bok A. 

  

Även då beläggen granskas inom gruppen kvinnors utgörs betydelsefältet Klädsel och 

utseende av flest belägg. Därefter beskrivs kvinnor utifrån Ålder, Psykiska egenskaper 

och tillstånd se figur 8. Det förekommer alltså en viss skillnad mellan könen angående 

andra och tredje största betydelsefält. Social situation utgör exempelvis det fjärde största 

betydelsefältet bland kvinnor men det näst största bland män. Den procentuella 

storleksordningen skiljer sig något åt bland de fält som består av de mindre 

procentenheterna beroende på om de syftar på en kvinna eller en man. Procentenheterna 

i de mindre fälten är generellt relativt jämna. Skillnaden mellan könen är dock större bland 

de största betydelsefälten. Störst är skillnaden i fältet Klädsel och utseende trots att det är 

det största fältet för både kvinnor och män.   

7.2.2 Beskrivningar i bok B 

I lärobok B förekommer totalt 83 personbeskrivande adjektiv och particip kopplade till 

en könsmarkerad konstruktion. Av dessa är 61 % av beläggen manliga och 39 % 

kvinnliga. Representationen visade att förekomsten av kvinnor och män i bok B var 

relativt jämn fördelad. Procentsatsen för adjektiv och particip visar alltså att män beskrivs 

i större utsträckning i bok B. I tabell 5 nedan återges hur många kvinnliga respektive 

manliga konstruktioner som adjektiven beskriver, indelade i olika betydelsefält. Tabellen 

visar både antal belägg samt den procentsats som beläggen utgör i varje fält. Dessutom 

redovisas de totala beläggen för boken i tabellens högra kolumn. 
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Tabell 5. Adjektiv och particip i bok B.  

  

Betydelsefält 

Bok B 

  

Man 

Bok B 

  

Kvinna 

Bok B 

  

Totalt 

Mimik, fysiologiska förändringar och röstmodulation 0 

0 % 

1 

100 % 

1 

100 % 

Ålder 5 

56 % 

4 

44 % 

9 

100 % 

Nationalitet, etnicitet och kön 0 0 0 

Klädsel och utseende 12 

86 % 

2 

14 % 

14 

100 % 

Fysiska och fysiologiska tillstånd 0 

0 % 

3 

100 % 

3 

100 % 

Psykiska egenskaper och tillstånd 17 

50 % 

17 

50 % 

34 

100 % 

Anlag, kunnande och erfarenhet 1 

33 % 

2 

67 % 

3 

100 % 

Tempo och rörelser 5 

83 % 

1 

17 % 

6 

100 % 

Social situation 4 

67 % 

2 

33 % 

6 

100 % 

Sociabilitet 7 

100 % 

0 

0 % 

7 

100 % 

Tilltal 0 0 0 

Totalt = 51 

61 % 

= 32 

39 % 

= 83 

100 % 
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Till skillnad från bok A utgörs det största fältet i bok B av Psykiska egenskaper och 

tillstånd varav hälften är manliga och hälften kvinnliga. Kvinnor beskrivs med både 

positiva personbeteckningar som: glad (2) och snäll (3) samt negativa: arg (2), svartsjuk 

(1) och sårad (1). Det mest förekommande belägget för kvinnor är ordet kär (3) och snäll 

(3). Inom det kvinnliga fältet förekommer även beskrivningen psykiskt sjuk vid två 

tillfällen. Inom det manliga fältet finner vi negativt laddade belägg som: arg (1), 

förbannad (1) och rädd (2) men även positiva som: snäll (1), fundersam (1) och stabil 

(1). Även för män är kär (4) det mest förekommande belägget.   

  

Det näst största fältet är Klädsel och utseende som domineras av en manlig övervikt. Det 

vanligaste manliga belägget är naken (3). För kvinnor förekommer endast beläggen söt 

(1) och mörkt (1), vilket syftar till hår. Belägg som beskriver längd eller kroppsbyggnad 

förekommer endast i relation till män. Beskrivningar av hår- och ögonfärg förekommer 

både bland kvinnor och män i bok B. Det är dock endast hår som beskrivs bland kvinnor 

och endast ögonfärg som beskrivs bland män. När det kommer till kläder återfinns dem 

endast i beskrivningar kopplade till män och beläggen består av grön /jacka/ (1) och 

ljusblåa /jeans/ (1). I övrigt förekommer som tidigare nämnt ordet söt (1) vilket kan ses 

som ett estetiskt omdöme om kvinnligt utseende. Estetiska omdömen om manligt 

utseende utgörs av belägget snygg (1). 

 

Manlig övervikt förekommer även i kategorierna Sociabilitet, Social situation, Tempo 

och rörelse och Ålder. I bok B utgörs fältet Sociabilitet uteslutande av manliga belägg. 

Mannen beskrivs både positivt: hjälpsam (1), och negativt: farlig (1). I fältet Social 

situation beskrivs män med belägg kopplade till framgång såsom: känd (1) och rike (1). 

Fältet innehåller inga belägg som kopplar kvinnor till framgång. I förhållande till en 

partner skiljer sig beskrivningarna av kvinnor och män åt inom fältet. Mannen beskrivs 

som ensam (1) och knyts därmed inte till en partner medan kvinnan beskrivs som blivande 

/fru/ (1) och därmed knyts till en partner. I fältet Tempo och rörelse är det vanligaste 

belägget, som förekommer för att beskriva män, ordet sportig (4). Utöver detta 

förekommer det manliga belägget starkare (1). Vid det enda tillfälle som kvinnor beskrivs 

inom fältet är det ordet aktiv (1) som används. I bok B används alltså ord som beskriver 

både kvinnor och män som aktiva. Dock är antalet belägg som förekommer inom fältet 

fem gånger så många inom den manliga kategorin. Dessutom förekommer sammanlagt 

så få belägg att det är svårt att dra några större slutsatser. 

 

Beläggen inom fältet Ålder är ganska jämnt fördelade mellan kvinnor och män, se tabell 

5. Den största belägg för män utgörs av ordet äldre (2) och sextonårig/sextonåriga (2) för 

kvinnor. När ordvalen analyseras ytterligare framkommer att positionering av kvinnan 

som ung och mannen som äldre genomsyrar även övriga belägg. Kvinnor beskrivs som 

yngst som nyfödd (1) och som äldst som medelålders (1) jämfört med män som beskrivs 

som vuxen (1) gamle (1). 
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Fältet Fysiska och fysiologiska tillstånd är däremot ett fält med kvinnlig övervikt då det 

endast förekommer kvinnliga belägg, se tabell 5. De kvinnliga beläggen är gravid (1), 

våldtagen (1) och överfallen (1). Både våldtagen och överfallen är particip som 

förekommer i passiva satser. Passiva satser innebär en konstruktion där utövaren döljs. 

Hon blev våldtagen förutsätter att någon har utsatt personen för en handling. Mottagaren 

är våldtagen av någon annan och beskrivs därmed som passiv och i positionen som offer. 

I likhet med bok A förekommer en kvinnlig övervikt även i bok B i fältet Anlag, kunnande 

och erfarenhet. Även i bok B är beskrivningarna inom detta fält odelat positiva för 

kvinnor. Motsatsen förekommer dock i den manliga kategorin. Fältet består av ett manligt 

belägg, dumma (1). Slutligen består fältet Mimik, fysiologiska förändringar och 

röstmodulation av endast 1 belägg. Belägget har kvinnlig syftning och består av 

adjektivet tyst i kontexten av att en kvinnlig röst beskrivs.  

 

Tidigare har beskrivningar av kvinnor och män jämförts men då grupperna isoleras kan 

även fördelningen av de olika betydelsefälten inom gruppen synliggöras. I figur 9 nedan 

redogörs den procentuella fördelningen av fälten då adjektiven och participen syftar på 

män. 

 
Figur 9. Procentuell fördelning av betydelsefält (adjektiv och particip) kopplade till män 

i bok B. 

  

När grupperna kvinnor och män analyseras var för sig går det att utläsa att de främsta 

kategorier som män beskrivs inom är Psykiska egenskaper och tillstånd, följt av Klädsel 

och utseende, därefter fältet Sociabilitet. De två största fälten följer alltså samma 

storleksordning som då könen jämförs med varandra, medan det tredje största fältet skiljer 

sig. I jämförelsen mellan könen var fältet Ålder det tredje största men då beläggen 

fördelas inom gruppen män är det fältet Sociabilitet jfr tabell 5 och figur 9. Figur 10 nedan 
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visar den procentuella fördelningen av betydelsefält kopplade till gruppen kvinnor i bok 

B. 

 

 
Figur 10. Procentuell fördelning av betydelsefält (adjektiv och particip) kopplade till 

kvinnor i bok B. 

  

I likhet med män beskrivs kvinnor främst inom kategorin Psykiska egenskaper och 

tillstånd, se figur 10. Dock beskrivs kvinnor i betydligt större utsträckning inom detta fält 

sett till fördelningen av beläggen inom gruppen kvinnor, vilket är anmärkningsvärt då 

kategorin i jämförelsen mellan könen hade en manlig övervikt, jfr tabell 5 och figur 10. I 

mer än hälften av fallen i bok B då en kvinna beskrivs sker det alltså utifrån psykiska 

egenskaper och tillstånd. Procentsatserna som följer är betydligt mindre men det näst 

största fältet utgörs av Ålder och det tredje största av Fysiska och fysiologiska egenskaper 

och tillstånd.  

  

Fördelningen mellan de olika betydelsefälten skiljer sig därmed mellan kvinnor och män 

i bok B. I kategorin Klädsel och utseende intar till exempel de manliga beläggen en 

betydligt större procentuell andel än de kvinnliga, skillnaden är 17 procentenheter. 

Detsamma gäller Sociabilitet som är det tredje största fältet bland de manliga beläggen 

medan kvinnliga belägg helt saknas. Olika typer av adjektiv/particip används alltså för att 

beskriva kvinnor och män i bok B. 

  

7.2.3 Beskrivningar i bok C 

I bok C förekommer totalt 210 personbeskrivande adjektiv och particip kopplade till 

könsmarkerade konstruktioner. Av dessa är 59 % manliga och 41 % är kvinnliga. I tabell 
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6 nedan återges hur många kvinnliga respektive manliga personer som beskrivs i 

respektive betydelsefält. Tabellen visar både antal belägg samt den procentsats beläggen 

utgör i varje kategori. 

  

Tabell 6. Adjektiv och particip i bok C. 

  

Betydelsefält 

Bok C 

  

Man 

Bok C 

  

Kvinna 

Bok C 

  

Totalt 

Mimik, fysiologiska förändringar och 

röstmodulation 

2 

13 % 

13 

87 % 

15 

100 % 

Ålder 19 

63 % 

11 

37 % 

30 

100 % 

Nationalitet, etnicitet och kön 2 

50 % 

2 

50 % 

4 

100 % 

Klädsel och utseende 31 

63 % 

18 

37 % 

49 

100 % 

Fysiska och fysiologiska tillstånd 10 

42 % 

14 

58 % 

24 

100 % 

Psykiska egenskaper och tillstånd 17 

74 % 

6 

26 % 

23 

100 % 

Anlag, kunnande och erfarenhet 9 

82 % 

2 

18 % 

11 

100 % 

Tempo och rörelser 3 

75 % 

1 

25 % 

4 

100 % 

Social situation 16 

64 % 

9 

36 % 

25 

100 % 

Sociabilitet 14 

56 % 

11 

44 % 

25 

100 % 

Tilltal 0 0 0 

Totalt = 123 

59 % 

=87 

41 % 

= 210 

100 % 
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I likhet med bok A är det största betydelsefältet i bok C Klädsel och utseende, se tabell 6. 

Fältet innehåller, även här i likhet med bok A och bok B, en manlig övervikt. Det vanligast 

förekommande manliga belägget är dyra (2) som hänvisar till /täckjackan/ och det 

vanligaste belägget för kvinnor utgörs av: smala (2) och belägget stora (2) som hänvisar 

till /kappan/. Estetiska omdömen om kvinnors utseende består av belägget snygga (1) och 

manliga av belägget gulliga (1). I bok C beskrivs kroppsbyggnad både bland män kort (1) 

och lång (1) och kvinnor: smal/smala (3) och resliga (1). Nästan var femte kvinnligt 

belägg beskriver hår. Manligt hår beskrivs med fler antal belägg men inte i lika hög 

utsträckning sett till de totala manliga beläggen inom fältet. Övriga kroppsdelar som 

beskrivs i boken är röda (1) /öron och rödfrusen (1) /näsa/ (1) för män och svarta (1) 

/naglar/ för kvinnor.  

  

Något mer än hälften av de manliga beläggen beskriver klädsel. Mäns kläder beskrivs 

främst med färg, material eller längd: svarta (2), långa (2) och stickade (1). Övriga färger 

som förekommer för att beskriva mäns klädsel består av: brun (1), grå (1), röd (1), blå 

(1) samt belägget vitklädda (1). Bland de manliga beläggen förekommer en beskrivning 

av ekonomiskt värde, genom ordet dyra (2). 39 % av de kvinnliga beläggen inom fältet 

beskriver klädsel. Den enda färgbeskrivning som förekommer om kvinnors klädsel består 

av belägget röd (1). Kvinnors klädsel beskrivs oftare i form av värderande omdömen som: 

elegant (1) och fin (1), eller hur de passar i förhållande till kroppen: kortkort (1), tajta (1) 

och stora (2). Beläggen korta (1) och liten (1) förekommer som manliga belägg för att 

beskriva kläder i förhållande till kroppen. 

  

I likhet med bok A och bok B innehåller de flesta fälten en manlig övervikt. Fältet med 

näst flest belägg är Ålder med 63 % manliga belägg. Inom fältet beskrivs män och kvinnor 

både som unga och gamla men män intar i större utsträckning positionen som ung än 

positionen gammal. Kvinnor beskrivs tvärtom oftare i positionen som gammal än i 

positionen ung. Hela åldersspektrat täcks dock in av båda könen, till skillnad från 

resultatet i bok B. Tre fjärdedelar av beläggen i fältet Tempo och rörelser beskriver män. 

I likhet med bok B finns endast ett kvinnligt belägg som beskriver aktivitet: inspringande 

(1). I den manliga gruppen förekommer belägg som beskriver både aktivitet och 

passivitet: stark (1), inte passivt (1) och passivt (1).  

  

Fälten Sociabilitet och Social situation är lika stora och utgör båda tredje största fält, se 

tabell 6. Båda fälten domineras av manliga belägg. I fältet Sociabilitet beskriver manliga 

belägg främst en positiv attityd och det vanligaste belägget är stolt (4). Negativa 

beskrivningar som förekommer är ond (1) och obarmhärtig (1). Även de kvinnliga 

beläggen är främst positiva. Det förekommer dock, procentuellt sett, en större andel 

negativa beskrivningar av kvinnor inom detta fält jämfört med män. De vanligast 

förekommande beläggen i fältet Social situation utgörs för män av: ensam (3) och för 

kvinnor av beläggen känd (2) och nygifta (2). De ord inom fältet som kan kopplas till 

partner eller familj utgörs av: ensamstående (1) och nygifta (2) för kvinnor och ensam 
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(3), nygifta (2) och älskade (1) för män. Både ensamstående och ensam signalerar en 

distans till familj eller partner och förekommer alltså bland både kvinnor och män. Nygifta 

signalerar närhet och förekommer också bland båda könskategorierna. Även Älskade 

signalerar närhet men förekommer endast med manlig syftning, så med en knapp 

majoritet är män i högre grad knutna till närhet, partner eller familj. 

 

I bok C tillskrivs egenskaper kopplade till framgång både kvinnor och män inom fältet 

Social situation. Dock fyller män denna roll i större utsträckning än kvinnor. Ord som 

indikerar framgång är: mest berömde (1), känd (2), mest kända (2), store (1) och 

aristokratiske (1) inom den manliga kategorin. Ordet store har placerats i denna kategori 

eftersom det beskriver personens framgång och person snarare än fysisk storlek. De 

kvinnliga beläggen kopplade till framgång består av: känd (2) och mer känd (1). Även 

belägg som indikerar misslyckande förekommer för båda könen. För män består dessa 

belägg av: besegrade (1) och maktlös (1) och för kvinnor av belägget skyldig (1).  

 

I fältet Psykiska egenskaper och tillstånd dominerar ett manligt perspektiv, se tabell 6. 

De vanligast förekommande beläggen för att beskriva män är: arg (3) och lycklig (3). De 

kvinnliga beläggen förekommer alla endast vid ett tillfälle och utgörs till stor del av 

negativt laddade personbeteckningar som: sörjande (1), pratig (1) och hispig (1). Den 

enda odelat positiva personbeteckningar som förekommer för kvinnor är lyckligast (1). 

De manliga beläggen är fler och består av både positivt: mjukast (1), glad (1) och negativt 

laddade personbeskrivningarna: aggressiv (1) och rädd (2).  

 

Till skillnad från bok A och bok B innehar fältet Anlag, kunnande och erfarenhet i bok C 

en manlig övervikt. Det mest frekventa manliga belägget är ordet van (3). Alla belägg 

inom fältet signalerar positiva egenskaper med undantag för ett manligt belägg: okunnig 

(1). De två kvinnliga beläggen är största /talangen/ (1) och uppskattad (1). Uppskattad 

har placerats inom fältet eftersom det hänvisar till en kvinna som är uppskattad för sin 

arbetsinsats, alltså sitt kunnande och/eller erfarenhet, och inte för sin person. Beläggen i 

fältet Nationalitet, etnicitet och kön är jämnt fördelade mellan kvinnor och män och berör 

endast nationalitet, se tabell 6.  

  

De två fält som innehar en kvinnlig övervikt är: Fysiska och fysiologiska tillstånd och 

Mimik, fysiologiska förändringar och röstmodulation. Det vanligaste belägget för båda 

könen i fältet Fysiska och fysiologiska tillstånd är: född (4). Flera av beläggen är negativa 

och många är sjukdomsinriktade såsom: aidssjuke (1) och döende (1) för män och: förkyld 

(1), kall (1), sjuk (1) och sängliggande (1) för kvinnor. De ord som används för att 

beskriva män i fältet Mimik, fysiologiska förändringar och röstmodulation är tysta (2). 

Kvinnor beskrivs också som tyst/tysta (4) men även som: vänliga (2), skrikande (2) och 

deltagande (2). 
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Tidigare har beskrivningar av kvinnor och män jämförts men då grupperna isoleras kan 

även fördelningen av de olika betydelsefälten inom gruppen synliggöras. I figur 11 nedan 

redogörs den procentuella fördelningen av fälten då adjektiven och participen syftar på 

män. 

 

 
Figur 11. Procentuell fördelning av betydelsefält (adjektiv och particip) kopplade till män 

i bok C. 

  

När grupperna kvinnor och män analyseras var för sig går det att utläsa att män främst 

beskrivs inom fältet Klädsel och utseende, se figur 11. I likhet med bok A beskrivs män 

alltså främst inom detta fält både när könen jämförs och när män analyseras inom 

gruppen. Därefter beskrivs män främst inom fälten: Ålder och Psykiska egenskaper och 

tillstånd. Då beläggen fördelas inom gruppen beskrivs alltså män oftare med psykiska 

egenskaper och tillstånd, trots att fältet totalt sett utgör den femte största kategorin, se 

tabell 6. Figur 12 nedan visar den procentuella fördelningen av betydelsefält kopplade till 

gruppen kvinnor. 
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Figur 12. Procentuell fördelning av betydelsefält (adjektiv och particip) kopplade till 

kvinnor i bok C. 

  

Kvinnor beskrivs, liksom män i bok C, främst inom fältet Klädsel och utseende, trots att 

de är underrepresenterade sett till totala antal belägg jfr tabell 6 och figur 12. Därefter 

beskrivs kvinnor utifrån Fysiska och fysiologiska tillstånd och Mimik, fysiologiska 

förändringar och röstmodulation vilka även är de enda fälten i bok C som har en kvinnlig 

övervikt. Sedan beskrivs kvinnor med Ålder, vilket utgjorde både den näst största manliga 

fältet och det näst största fältet i jämförelsen mellan könen. Fältet Psykiska egenskaper 

och tillstånd utgörs endast av 7 %. I bok C beskrivs alltså mäns psykiska egenskaper och 

tillstånd med dubbelt så många procentenheter jämfört med kvinnor, jfr figur 11 och figur 

12. I motsats till detta beskrivs kvinnors fysiska och fysiologiska tillstånd med dubbelt så 

många procentenheter jämför med män, jfr figur 11 och figur 12. 

7.2.4 Resultatsammanfattning av beskrivningar 

I samtliga böcker förekommer en större andel adjektiv och particip som beskriver män i 

jämförelse med kvinnor. För bok A och bok C är detta resultat föga förvånande då 

förekomsten av män är större, vilket innebär att möjligheten att beskriva män är fler. I 

bok B skiljer dock förekomsten av män och kvinnor åt med endast en procentenhet. Trots 

detta beskrivs män i betydligt större utsträckning än kvinnor även i bok B.  

 

I bok A och bok C utgör Klädsel och utseende det största fältet och det näst största fältet 

i bok B. Gemensamt för samtliga böcker är att beskrivningar av män dominerar fältet då 

beläggen mellan könen jämförs. Detta gäller både beskrivningar av utseende och klädsel. 

Dock utgör fältet även det största fältet i bok A och bok C för både kvinnor och män sett 

till fördelningen av beläggen inom vardera kön. Resultatet visar att män i betydligt högre 
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utsträckning beskrivs med ord som relaterar till längd och kroppsbyggnad. I övrigt visar 

resultatet att det förekommer både likheter och skillnader angående vilka ord som 

används för att beskriva kvinnor och män. Resultatet visar även att kvinnors utseende och 

klädsel tenderar att utgöras av estetisk värderande omdömen i större utsträckning än 

mäns, sett till den procentuella fördelningen inom könskategorierna. Likaså utgör 

beskrivningar av hår en betydligt större procentuell skillnad inom kategorin kvinna 

jämfört med kategorin man.  

 

Fältet Psykiska egenskaper och tillstånd utgör det största fältet i bok B. I bok B är även 

fördelningen av belägg jämnt fördelad mellan könen. I de övriga två böckerna 

förekommer en manlig övervikt. Resultatet visade att kvinnor och män beskrivs med både 

positivt och negativt laddade personbeteckningar. Dock beskrivs män oftare med 

egenskaper kopplade till våld och aggressivitet. Liknande tendenser förekommer i fältet 

Sociabilitet. Även här beskrivs män i större utsträckning, i bok B förekommer 

överhuvudtaget inga kvinnliga belägg. Både kvinnor och män beskrivs inneha både 

positiva och negativa attityder. Det är dock endast negativa attityder kopplade till män 

som beskriver aggressivitet och våld.  

 

Det näst största fältet i bok A utgörs av Social situation och i bok C av betydelsefältet 

Ålder. I samtliga böcker förekommer en manlig övervikt inom fältet Social situation. 

Likaså visar samtliga böcker att män beskrivs som framgångsrika i högre utsträckning än 

kvinnor. Både kvinnor och män beskrivs som kända, men ordet rik förekommer endast 

för att beskriva män. Fältet visar även att både kvinnor och män beskrivs i positioner som 

indikerar närhet och distans till en familj eller partner. I samtliga böcker förekommer inga 

större avvikelser inom fältet Ålder.  

 

I fältet Fysiska och fysiologiska tillstånd förekommer kvinnlig övervikt i bok B och bok 

C. Resultatet från denna kategori visar att kvinnor oftare beskrivs som utsatta för 

våldshandlingar. Likaså tycks kvinnor i större utsträckning beskrivas i olika 

sjukdomstillstånd. Män däremot beskrivs som döda eller döende, vilket inte förekommer 

för kvinnor.  

 

Fältet Mimik, fysiologiska förändringar och röstmodulation beskriver totalt sett kvinnor 

i högre utsträckning och med större variation. I fältet Anlag, kunnande och erfarenhet 

finns en kvinnlig övervikt i bok A och bok C. Samtliga i belägg i alla böckerna beskriver 

positiva egenskaper för både könen. Undantaget är två manliga belägg. För kvinnor 

förekommer inga negativa belägg. Inom fältet Tempo och rörelse beskrivs män i högre 

utsträckning i bok B och bok C, och i samma utsträckning som kvinnor i bok A. Både 

kvinnor och män beskrivs främst som aktiva. Fältet Nationalitet, etnicitet och kön utgör 

det totalt minsta fältet. Fältet i bok A består främst av belägg som beskriver kön. I bok C 

är beläggen i stället uteslutande kopplade till nationalitet. I bok B förekommer inga belägg 
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inom detta fält. Värt att notera är att ingen av böckerna innehåller belägg som beskriver 

etnicitet.  

 

Då könen analyseras var för sig går det utläsa att det största fältet inom respektive bok är 

densamma för kvinnor och män: Klädsel och utseende i bok A och bok C och Psykiska 

egenskaper och tillstånd i bok B. Därefter skiljer den procentuella storleksordningen åt, 

både mellan böckerna och mellan könen, se figur 7–12.  
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8 Diskussion 

I följande avsnitt kommer de resultat som studien påvisat gällande representation och 

beskrivning av kvinnor och män att diskuteras i förhållande till forskning och teori.  

8.1 Diskussion av representation av kvinnor och män 

Resultatet visar att män är överrepresenterade i samtliga läroböcker, vilket går i linje med 

tidigare forskning (Ohlander 2010b:67; Hene 1984:106, 126–127; Milles 2008:10–14). 

Kategorierna Pronomen i tredje person och Personnamn utgör de största kategorierna för 

båda könen. I kategorin Personnamn dominerade manliga omnämnanden i samtliga 

böcker. I bok A och bok C förekommer även en markant manlig övervikt inom kategorin 

Pronomen i tredje person. I bok B däremot förekommer en kvinnlig övervikt med 6 

procentenheter inom kategorin Pronomen i tredje person. Björkvall (2009:77) menar att 

användandet av personliga pronomen och personnamn är ett av de mest effektiva sätten 

att individualisera personer. Även Lind Palickis (2005:174) resultat visade på en manlig 

övervikt inom dessa kategorier och menar att män pronominaliseras i större utsträckning 

än kvinnor. Män förekommer alltså oftare som individer än kvinnor.  

  

Även kategorin Substantiv kvinna/man med synonymer innehåller en manlig övervikt i 

samtliga böcker, dock en marginell sådan. Resultatet i den här kategorin skiljer sig från 

Lind Palickis (2005:174) resultat som har en kvinnlig övervikt inom denna kategori. Hon 

menar att det beror på att kvinnor som grupp ses som undantag och därför behöver skrivas 

fram i texten. Resultatet i vår studie tyder på att kvinnor som grupp inte skrivs fram i lika 

stor utsträckning som i den lärobok Lind Palicki (2005) granskade. Resultatet skulle även 

kunna tolkas som att det i stället är mannen som skrivs fram i texten och därmed utgör 

undantaget. Dock förekommer som tidigare nämnt en stor manlig övervikt både inom 

kategorierna Personnamn och Pronomen i tredje person, med undantag för bok B. Med 

hänsyn till detta är det inte konstigt att även de manliga beläggen inom kategorin 

Substantiv kvinna/man med synonymer är fler då substantiv oftast uppträder tillsammans 

med personnamn eller pronomen. Det anmärkningsvärda i Lind Palickis (2005:174) 

resultat är just att kategorin Substantiv kvinna/man med synonymer innehåller en kvinnlig 

övervikt trots att kategorierna Personnamn och Pronomen i tredje person innehåller en 

manlig övervikt vilket inte är fallet i vår studie. 

  

Hirdman (2007:213) beskriver genussystemet dels som synen på kvinnan och mannen 

som en dikotomi som bör hållas isär, dels som en hierarkisk ordning där mannen står över 

kvinnan. Förutom att män generellt är överrepresenterade i läroböckerna tar sig 

genusordningen främst uttryck inom kategorierna Släktbeteckningar/Yrken och titlar. 

Skillnaden av förekomst mellan kvinnor och män inom kategorin Yrken/titlar är inte 

särskilt stor. Dock förekommer en genomgående manlig överrepresentation inom 

kategorin i samtliga böcker – ett resultat som placerar män i större utsträckning än kvinnor 



56 

i offentliga diskurser. Förutom att män är överrepresenterade inom kategorin går det även 

att se en skillnad i vilka yrken som kvinnor och män kopplas samman med. Manliga 

belägg inom denna kategori består endast av yrken som tydligt kopplas till en offentlig 

diskurs. Även i den kvinnliga kategorin förekommer yrken kopplade till offentliga 

verksamheter såsom chef, rektor och författare, men en stor del av beläggen består av 

yrken och titlar som ligger nära och tangerar hemmets sfär såsom: barnflicka, hemmafru 

och husmoder. Det går alltså att konstatera att kvinnor i högre utsträckning innehar yrken 

och titlar som tangerar hemmet och har omvårdande egenskaper i fokus (jfr Connell & 

Pearse 2015:91–92). 

 

Bok A och bok C visar båda upp en kvinnlig övervikt i kategorin Släktbeteckningar. Även 

här är skillnaden inte särskilt stor. Resultatet från bok B skiljer sig återigen från de övriga 

böckerna, då ett manligt perspektiv dominerar kategorin. Resultatet i bok B följer det 

mönster som synliggjordes i Eilards (2008:417–418) resultat som visar att män i senare 

böcker oftare görs till en del av familjen och hemmet jämfört med tidigare och mer 

stereotypa böcker. Sammanfattningsvis går det att urskilja att genusordningen både 

utmanas och reproduceras inom dessa kategorier. Det dikotomiska förhållandet mellan 

kvinnor och män håller på att luckras upp inom dessa områden. Mannen görs till en del 

av familjen och intar positionen som förälder, med variation inom böckerna, i nästan lika 

stor utsträckning som kvinnan. Likaså förekommer kvinnan i offentliga roller. Samtidigt 

pekar resultatet på att kvinnor fortfarande tenderar att placeras i hemmet i större 

utsträckning och män i offentligheten (Hirdman 2007:151–152; Eilard 2008:89, 116, 416; 

Lind Palicki 2005:187). 

  

Ett utmärkande drag i alla böckerna är att kvinnor förekommer i rollen som partner i 

betydligt större utsträckning än män. Detta mönster återfinns i Lind Palicki (2005:189), 

Eilard (2008:417–419) och Henes (1984:248–249) resultat och återspeglar den 

hierarkiska genusordningen (Hirdman 2007:213). Eilard (2008:418) lyfter i sin studie 

fram att detta mönster går att koppla till heteronormativitetsidealet, vilket hon fann bland 

annat tog sig uttryck i en önskan om att bli tillsammans med någon av motsatt kön. 

  

Den totala manliga överrepresentationen, kvinnans position som partner och den 

procentuellt större manliga förekomsten inom offentliga arenor kan ses som exempel på 

vad Hornscheidt & Landqvist (2014:40) beskriver som indirekt diskriminering, det vill 

säga en språkhandling som positionerar en grupp mindre fördelaktigt utan avsikt att vara 

hatisk eller nedvärderande (Hornscheidt & Landqvist 2014:40). I boken förekommer även 

exempel på direkt diskriminerande språkhandlingar, som tar sig uttryck i att den tilltalade 

blir kränkt, utpekad eller nedvärderad (Hornscheidt & Landqvist 2014:40). Exempel på 

detta kan vara användning av negativt laddade personbeteckningar (Milles 2002:190). De 

exempel på direkt diskriminerande språkhandlingar som förekommer i läroböckerna 

består främst av skällsord och andra negativt laddade personbeteckningar. För kvinnor är 

variationen av belägg fler och består av exempel som hora, fittor och bitch. De manliga 
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beläggen består främst av varianter på ordet bög samt ordet mammaknullare. Hirdman 

(2007:151–152) skriver att både kvinnor och män oftast rangordnas i förhållande till 

andra män. Detta mönster återkommer i skällsorden vars värdering utgår från en 

rangordning utifrån andra män. Homosexuella män placeras längst ner på skalan och de 

kvinnliga skällsorden beskriver den ”sämsta sortens kvinna”, rangordnat från ett manligt 

perspektiv. 

 

De övriga kategorierna innehåller så få belägg att det är svårt att dra några slutsatser. 

Inom kategorin Sammansättningar kvinna/man som förled syns tendenser att kvinnor och 

män skrivs fram som undantag i form av könsmarkerade konstruktioner i olika kontexter. 

Då sammansättningar med män förekommer har vi bland annat beläggen: pappamånader 

och pappaledighet, vilket indikerar att mannen måste skrivas fram eftersom det 

underförstått är kvinnan som vanligen har det huvudsakliga ansvarsområdet för barnen. 

För kvinnor består dessa framskrivningar ofta i samband med aktiviteter som traditionellt 

kopplas till män (Connell & Pearse 2015:59) exempelvis damfotboll och tjejsnus. 

Framskrivningar med kvinno-/man- som förled förekommer både i relation till ordet 

kompis, dock förekommer den kvinnliga varianten tre gånger så ofta. Detta skulle kunna 

indikera att kvinnor främst förekommer i rollen som partner och därför i större 

utsträckning behöver skrivas fram för att markera att det endast rör sig om en 

kompisrelation (jfr Eilard 2008:417–419). 

 

Lind Palickis (2005:173, 186) resultat visade att kategorin Adjektiven kvinna/man med 

synonymer innehåller fler kvinnor. Hon fann att de då främst förekom i samband med att 

beskriva ett yrke. Denna studie har en kvinnlig övervikt i bok A och en manlig övervikt i 

bok C. I bok B förekommer inga belägg. Det är dock endast i bok A som adjektiven 

beskriver personer, 3 kvinnliga belägg och 1 manligt. Då det rör sig om att beskriva 

personer finns det alltså viss tendens att kvinnors kön skrivs fram i form av adjektivet 

kvinnlig i större utsträckning än män. Manliga föremål och företeelser tycks dock i större 

utsträckning poängteras i jämförelse med kvinnan, sett till resultatet inom denna kategori.  

8.2 Diskussion av beskrivningar av kvinnor och män 

I likhet med Henes (1984:106) resultat beskrivs män i större utsträckning inom kategorin 

Klädsel och utseende. Det var även det totalt största fältet i bok A, bok C och det näst 

största i bok B. Eilard (2008:424) menar att det generellt läggs ett större fokus på kvinnors 

ideala utseende och menar att det i sig är ett uttryck för genusordningen. Det faktum att 

det förekommer en manlig övervikt inom kategorin Klädsel och utseende tycks i stället 

tyda på att det är mannens utseende som fokuseras. En djupare analys visar dock att 

kvinnor och mäns yttre tenderar att beskrivas och fokuseras på olika sätt. Exempelvis 

visar undersökningens resultat, i likhet med Henes (1984:106) studie att mäns längd och 

kroppsbyggnad utgör en övervägande stor andel av de manliga beläggen och att denna 

aspekt beskrivs i betydligt högre utsträckning än kvinnor. De enda beskrivningar av 
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kvinnors längd och kroppsbyggnad förekommer i bok C och består av resliga och 

smala/smala.  

 

Eilard (2008:424) menar, som tidigare nämnt, att genusordningen kan ta sig uttryck i att 

kvinnor underordnas en sexistisk diskurs. Denna underordning sker exempelvis genom 

ett större fokus på kvinnors ideala kropp och utseende. Hon påpekar att det starkaste 

idealet är den slanka kroppen och att beskrivningar av tjocka kvinnor generellt är få, om 

de ens förekommer (Eilard 2008:430). Samma tendenser som visade sig i Eilards (2008) 

studie går att urskilja i undersökningen resultat. Det faktum att två av de endast tre belägg 

som används för att beskriva kvinnlig längd och kroppsbyggnad består av ordet smal är 

en indikator på detta. Ingen man beskrivs med ordet smal, i stället förekommer beläggen 

smärt och mager för att beskriva en motsvarande manlig kroppstyp. Det förekommer inga 

beskrivningar av tjocka personer för något av könen. Likaså visade studien, i likhet med 

Henes (1984:99, 106) att kategorin Klädsel och utseende innehöll fler kvinnliga belägg 

som relaterade till värderande estetiska omdömen, vilket följer Eilards (2008:424) 

resultat. 

 

Kvinnors utseende och klädsel beskrivs alltså oftare i form av värderande estetiska 

omdömen, än män. Orden vacker och snygg förekommer för att beskriva båda könen 

medan belägget söt uteslutande används för att beskriva kvinnor. Hene (1984:106) fann 

även att kvinnor oftare beskrivs utifrån hår- och ögonfärg. I vår studie förekommer endast 

beskrivningar av ögon och ögonfärg av män. Beskrivningar av hår däremot förekommer 

relativt frekvent för båda könen. Sett till den procentuella fördelningen inom vardera 

könskategorin beskrivs dock kvinnligt hår i betydligt större utsträckning, vilket kan ses 

som ett uttryck för föreställningen om kvinnors ideala utseende (Eilard 2008:424).  

 

Björkvall (2009:72–73) menar att kläder kan ses som ett attribut till personer och att de 

tillskrivs vissa värden som bidrar till att skapa bärarens identitet. I likhet med Henes 

(1984:105) studie fann vi att mäns klädsel beskrivs i både högre utsträckning och mer 

detaljerat och att kvinnors klädsel oftare beskrivs utifrån estetiska omdömen. Mäns kläder 

beskrivs i stället utifrån färg, material, rörelse, storlek och ekonomiskt värde. Vidare 

tillskrivs mäns kläder både positiva: dyra och negativa värden: smutsig, trasig. Kvinnors 

kläder beskrivs i betydlig mindre utsträckning. Beskrivningar utgörs främst av färg, 

estetiska omdömen samt hur de passar i förhållande till kroppen. Det förekommer endast 

ett negativt belägg om kvinnlig klädsel: ful. Även manliga kläder beskrivs i förhållande 

till kroppen. Ordet stor förekommer för att beskriva kläder för båda könen. Därefter 

skiljer sig beskrivningarna åt, då kvinnors kläder generellt beskrivs som mindre och 

kroppsnära och mäns som mer lössittande. Detta kan ses som ett uttryck för att kvinnor i 

större utsträckning reduceras till sina kroppar och underordnas en sexistisk diskurs (jfr 

Eilard 2008:424).  
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Gällande färg förekommer både likheter och skillnader mellan könen. Grön, blå och röd 

förekommer för att beskriva kläder för båda könen medan rosa endast förekommer för 

kvinnor. Likaså förekommer endast färger grå, brun, svart och vit endast för att beskriva 

manlig klädsel. Resultatet stämmer överens med Hene (1984:105) studie. I likhet med 

Henes (1984:105) studie rör det sig dock om få belägg. 

 

Både Butler (2005:91–91) och Connell & Pearse (2015:59–60) menar att kvinnor och 

män tillskrivs specifika egenskaper baserat på anatomiska skillnader och föreställningar 

om genusidentitet. Ett exempel på detta som återkommer i studien är beskrivningen av 

mannen som aggressiv. Inom fälten Psykiska egenskaper och tillstånd och Sociabilitet 

förekommer betydligt fler beskrivningar av mannen som arg och aggressiv. Det enda 

beskrivningar av kvinnan som förekommer utgörs totalt av två belägg och består av ordet 

arg. Även män beskrivs som arg vid fem tillfällen men även som vresig, förbannad, 

hetlevrad, farlig, dominant, aggressiv och våldsam. Kvinnor beskrivs däremot i större 

utsträckning motta våldshandlingar genom beskrivningar som: misshandlade, våldtagna, 

överfallen och påkörd, vilka förekommer i fältet Fysiska och fysiologiska tillstånd. Det 

enda manliga belägget som skulle kunna beskriva utsatthet för en våldshandling är 

belägget: överkörd.  

 

Historiskt har positivt laddade egenskaper som styrka, aktivitet och förnuft kopplats till 

mannen och negativa egenskaper som irrationell, känslostyrd, passiv och svag (Edlund, 

Erson & Milles 2007:37). Även Hene (1984:26–27) fann i sin undersökning en skillnad 

angående hur kvinnor och män beskrivs i förhållande till kognitiva egenskaper och 

processer. Vår undersökning visar ingen större skillnad i huruvida kvinnor och män 

kopplas förstånd, vetenskap och tänkande. Den enda observationen är att fältet Anlag, 

kunnande och erfarenhet endast innehåller positivt laddade beskrivningar av kvinnor. 

Även för män är beskrivningarna övervägande positiva men det förekommer två negativa 

belägg som beskriver män: dumma och okunnig. Likaså beskrivs både kvinnor och män 

med belägg kopplade till känslor. En viss skillnad förekommer dock, endast kvinnor 

beskrivs som ledsna medan män i större uträckning beskrivs som rädda. En observation 

värd att notera är att endast män beskrivs som mjuk medan beskrivningen tuff endast 

förekommer för kvinnor. Detta följer Eilards (208:416–418) observation angående att 

män i senare läroböcker i högre grad beskrivs som mjukare och mer empatiska. 

Beskrivningen av män som mjuk kan dock även ses som ett uttryck för att kvinnor som 

grupp normalt är mjuka och det därmed måste skrivas fram när män är det, eftersom det 

avviker mot normen (jfr Lind Palicki 2005:186). Generellt visar resultatet dock på att det 

förekommer kvinnliga och manliga egenskaper i böckerna som både utmanar och 

reproduceras traditionella beskrivningarna av kön (jfr Hirdman 2007:213). 

 

Aktivitet är ett tillstånd som historisk förknippas med män (Edlund, Erson & Milles 

2007:37). I fältet Tempo och rörelse framställs dock både kvinnor och män främst som 

aktiva. Dock skiljer sig beskrivningarna mellan könen åt inom detta fält. Män beskrivs 
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som sportiga, starka och snabba medan kvinnor beskrivs utifrån hur de rör sig och tar sig 

fram: skuttande och inspringande. Detta fält innehåller endast ett belägg vardera inom 

varje könskategori som beskriver passivitet. Dock förekommer tendenser i andra fält som 

kopplar samman kvinnan med svaghet och ett mer passivt tillstånd. Många av dessa 

belägg återfinns i fältet Fysiska och fysiologiska tillstånd och består av flera belägg som 

beskriver kvinnan i olika sjukdomstillstånd. Endast ett belägg förekommer för manlig 

sjukdom, aidssjuke, och mannen beskrivs i stället som död eller halvdöd, vilket inte 

förekommer för kvinnor. Beskrivningar av psykisk sjukdom förekommer endast i 

samband med kvinnor, vilket kan tolkas som mental svaghet och irrationalitet – 

egenskaper som traditionellt kopplats samman med kvinnan (Edlund, Erson & Milles 

2007:37, Connell & Pearse 2015:59). Även ordet hispig förekommer och indikerar en 

mental obalans och irrationalitet. I relation till missbruk beskrivs kvinnor och män i 

förhållande till olika typer av substanser. Kvinnan beskrivs som tablettdimmig och 

mannen som full.  

 

Resultatet från fältet Social situation visade ingen större skillnad mellan könen angående 

närhet och/eller distans till familj eller partner. En intressant notering är att mannen 

beskrivs som otrogen och kvinnan som bedragen, vilka skulle kunna kopplas till 

föreställningen om mannens sexuella drift (Connell & Pearse 2015:59). I övrigt syns en 

viss tendens att kvinnliga belägg inom detta fält beskriver utsatthet som: mobbad och 

moderlös. Hene (1984:249) menar att mannen oftare intar rollen som beundrad och 

kvinnan rollen som beundrande. I vår undersökning visar sig detta fenomen främst genom 

att män i betydligt större utsträckning beskrivs i samband med rikedom och framgång. 

Kvinnlig framgång beskrivs främst genom belägget känd. Det förekommer inga belägg 

som beskriver kvinnan som rik. Detta mönster indikerar även att män i större utsträckning 

placeras på offentliga arenor, ett resultat som bekräftas av Henes (1984), Eilards (2008) 

och Lind Palickis (2005) resultat.  

 

Slutligen kan ytterligare en observation göras utifrån resultatet. Både kvinnor och män 

beskrivs som tysta, dock kvinnor i högre utsträckning. Kvinnor beskrivs även oftare som 

pratsamma och högljudda i förhållande till män. Beläggen förekommer främst i fältet 

Mimik, fysiologiska förändringar och rödmodulation: tjutande, småpratande, skrikande 

och pratig. Även detta skulle kunna kopplas till traditionella föreställningar om kön, att 

kvinnor vårdar relationer, skvallrar och ger uttryck för fler känslor (Connell & Pearse 

2015:59; Edlund, Erson & Milles 2007:37). 

 

8.3 Avslutande diskussion och didaktiska implikationer 

Undersökningen visar att de maktstrukturer och hierarkier som förekommer i samhället 

återspeglas via språket i läroböckerna. Exempelvis upprätthålls genusordningen genom 

att män tilldelas mer utrymme, individualiseras i större utsträckning och beskrivs i 
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samband med framgång, vilket tyder på att det premieras att vara man. Ytterligare ett 

exempel är att kvinnan oftare fyller rollen som partner, det vill säga rangordnas i 

förhållande till män och intar en beundrande position (jfr Hirdman 2007:151–152; Hene 

1984:249). Det dikotoma förhållandet mellan kvinnor och män visas även på vilka arenor 

de tenderar att placeras på. Män verkar oftast i den offentliga världen medan kvinnor 

knyts till hemmet och familjen. Eilards (2008:417–418) resultat visade att män i de senare 

läseböckerna har närmat sig hemmets diskurs och görs till en del av familjen. Detta går 

även att utläsa i vårt resultat, då steget mellan mannen och hemmet tycks vara mindre än 

steget mellan kvinnan och offentligheten. Män tycks alltså ha närmat sig den privata 

sfären i större utsträckning än kvinnor närmat sig den offentliga. 

 

De egenskaper som förekommer i läroböckerna för att beskriva kvinnor och män både 

utmanar och reproducerar traditionella föreställningar om kön. Kvinnor och män tillskrivs 

både negativa och positiva egenskaper i ungefär samma utsträckning. Dock förekommer 

vissa typer av beskrivningar endast för kvinnor och endast för män. De största 

skillnaderna förekom i beskrivande av klädsel och utseende där beskrivningar av kvinnors 

estetiska utseende fick större fokus. En annan tydlig skillnad är att män betydligt oftare 

beskrivs som aggressiv, vilket återspeglar synen på manligt våld som något medfött och 

naturligt (Connell & Pearse 2015:60).  

 

Ohlander (2017:73) menar att snäva normer och värderingar kring kvinnor och män kan 

bidra till att eleverna får en begränsad bild av sig själva. Likaså menar Selander 

(2003:184) att läroböcker fungerar som en plats där fakta och förklaringar ses som 

grundläggande och objektiva och utgör ett gemensamt minne för vår sociala och 

kulturella orientering. För lärare är det viktigt att vara medveten om hur maktstrukturer 

återspeglas i språket för att kunna bemöta, diskutera och motarbeta dessa i sin 

undervisning. Skolan har trots allt ett krav på jämställdhet vilket även innefattar det 

material som används i skolan (Skolverket 2011). Fairclough (1995) menar att kritisk 

språkmedvetenhet kan ge en förståelse för de diskursiva praktiker som vi ingår i, och på 

så sätt utveckla förståelse för de strukturer som diskursiva praktiker skapas av och är med 

att skapa (Winther Jørgensen & Philips 1999:92). Att lärare utvecklar en kritisk 

språkmedvetenhet är alltså avgörande för hur materialet används i undervisningen.  

 

Viktigt att påpeka är att denna undersökning endast undersökt genusförhållandena i 

läroböckerna på en lexikal nivå. För att ge en heltäckande bild av hur kön konstrueras i 

läroböcker bör även andra språkliga nivåer tas i beaktning, då de kan bidra med mer 

information och ytterligare perspektiv. Exempel på vidare forskning är att undersöka hur 

kvinnor och mäns handlingar beskrivs och vilken syntaktisk funktion de intar i satser. 

Ytterligare ett område som vore intressant att undersöka är etnicitet. En observation som 

gjorts under arbetet med studien är att det förekommer mycket få representationer och 

beskrivningar av annan etnicitet och härkomst än västerländsk.  
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