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Abstract 

The aim of this study is to investigate how gender is embedded into English teaching 

course books in years seven and nine in secondary school in Sweden. The criteria used 

include male-to-female ratios regarding visibility as subjects and objects in texts, 

professions connected to men and women, the representation and presentation of well-

known men and women, the presence of gender stereotypes as well as representation of 

women and men in pictures. Both quantitative and qualitative text analyses have been 

used and the result of the study shows that there is an inequality in terms of male-to-

female ratios with men being overrepresented in all fields including presence in texts 

and pictures as well as having a larger representation of professions and well-known 

persons than women. The study further shows that while there are signs of efforts to 

combat gender stereotypes in the course books there are still many examples of gender 

stereotypes with women generally being pictured as more emotional and vulnerable, and 

men being pictured as more active and emotionless. Gender disparities are also visible 

in the form of women more often being shown to break gender stereotypes than men. 
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1 Inledning 

Vad är kvinnligt och vad är manligt? Genus är ett föränderligt ämne som handlar om 

sociala konstruktioner. ”Begreppet genus kan ses som ett analysredskap för att förstå 

social konstruktion av kön, vilket har varit den vedertagna användningen av begreppet 

inom genusforskningen” (Olsson & Sörensen, 2011, s 102). Från barndom tilldelas vi 

könsroller som ställer förväntningar på hur vi bör agera utifrån det kön vi tillhör.  

     Skolan är en stor del av barn och ungdomars uppväxt. Enligt läroplanen för 

grundskolan ska skolan ”aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och 

möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att motverka 

könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling” (Skolverket, 2011: 

8). Med denna formulering i åtanke är det därför värt att undersöka hur genus förmedlas 

i läroböckerna i förhållande till de riktlinjer som läroplanen har ställt upp. 

     Tidigare skedde granskning av läroböcker av staten men det ändrades år 1991 och det 

är nu upp till läraren att granska läroböckerna i efterhand (Ammert, 2011: 17). Att granska 

läroböcker tar tid och en ensam lärare hinner inte det på vanlig planeringstid. Det gör att 

denna typ av undersökning av läroböcker är särskilt aktuell i dag.  

     Det är därför inte förvånande att läromedelsstudier är ett vedertaget forskningsfält och 

det har skett tidigare granskningar av hur genus representeras i läroböcker, men det saknas 

forskning inom ämnet engelska för årskurs 7–9 vilket gör denna undersökning berättigad 

i sitt syfte.   

Undersökningen kommer därför att behandla läroböcker i ämnet engelska. Engelska i 

skolan är intressant eftersom det är ett kärnämne med relativt mycket tid. Det behandlar 

dessutom språkinlärning och “Språket genomsyrar vardagen i så hög grad att det ofta blir 

osynligt. Vi glömmer bort alla den makt som är kopplad till det” (Lindgren 2011: 269). I 

skolan är det av särskild vikt att vara medveten om just könsrelationer då läroplanen 

(Skolverket, 2011: 8) även säger att: ”hur skolan organiserar utbildningen, hur eleverna 

blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma 

deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt”, vilket gör en granskning av 

genus i språket högst berättigad. Denna undersökning har därför valt att ta fasta på hur 

genus representeras i läroböckerna och följer Lindgrens (2011: 277) råd om hur det på 

många sätt är värdefullt att undersöka vilka som kommer till tals i materialet för att skapa 

sig en bild av vilka som får utrymme och vilka som utestängs.  

Fokus i detta arbete kommer att ligga på vilket utrymme vardera kön får och huruvida 

läroböckerna förmedlar könsstereotypa bilder av kvinnor respektive män gällande 

yrkesroller, välkända personer och attribut samt framställningen av genus i bilder. Vidare 

kommer detta arbete utföra en diskursorienterad analys och undersökningen kommer som 

tidigare nämnt att behandla genus i både texter och bilder vilket gör att den har ett vidare 

perspektiv än tidigare genomförda arbeten kring genus i läroböcker. 
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka läroböcker i ämnet engelska i årskurs 7 och 9 ur 

ett genusperspektiv. Avsikten är att undersöka om något av könen är över- eller 

underrepresenterat i subjekts- och objektpositioner i text, hur de framställs i bilder och 

huruvida könsstereotyper förekommer genom en granskning av vilka attribut, yrken och 

välkända personer som förknippas med män och kvinnor i läroböckerna. 

2.2 Frågeställningar 

Följande frågeställningar kommer att användas för att besvara syftet: 

• Hur ofta förekommer kvinnor respektive män i grammatiska subjekts- och 

objektpositioner? 

• Vilka yrken, välkända personer och attribut förknippas med kvinnor respektive 

män? 

• På vilket sätt föreställs kvinnor respektive män i de bilder som hör till texterna? 
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3 Teori 

Detta kapitel är indelat i två delar. Först kommer en fördjupning av centrala begrepp som 

behöver definieras inom ramen för detta arbete, inklusive en genomgång av vad 

styrdokumenten säger kopplat till ämnet, och sist redogörs för tidigare forskning om 

genus i läroböcker.   

3.1 Centrala begrepp 

För att kunna genomföra en läroboksanalys ur ett genusperspektiv behövs förklaringar 

och definitioner av vissa centrala begrepp. De begrepp som nedan följer är genus, 

könsstereotyper, normer, jämställdhet och läroböcker. 

3.1.1 Kön och Genus 

Genus som begrepp landade på svensk mark i slutet av 1980-talet som en 

direktöversättning av det engelska ordet gender (Rydström & Tjeder, 2009: 11). Genus 

är ett omfattande tema som har många infallsvinklar. Genus innefattar enligt Hirdman 

(2001: 16) allt som är kopplat till manligt och kvinnligt, som i sin tur blir överförda 

abstraktioner. Kön är ett begrepp som ofta används för att skilja på individer beroende på 

biologiska skillnader i fråga om könsceller och kroppsliga skillnader kopplat till 

maskulint och feminint. Begreppet genus sträcker sig utöver det kroppsliga och syftar 

främst på de sociala relationer och roller individer och grupper agerar inom (Hirdman 

2001). Freedman (2003: 23-25) gör också en distinkt skillnad mellan biologiskt kön och 

socialt genus där biologiskt kön ses som ”naturligt” medan genus representerar de 

beteenden och roller som historiskt skapas i skilda samhällen. Även filosofen Simone de 

Beauvoir (1949/2002: 325) framför en definition av genus som en social och kulturell 

konstruktion i hennes kända uttalande: ”man föds inte till kvinna: man blir det”. Genus 

framställs alltså, till skillnad från den biologiska definitionen av kön, inte som något 

naturligt utan ses som en abstrakt konstruktion. 

     Judith Butler (2004: 1) diskuterar också genus som en aktivitet, alltså något som görs 

inom den sociala sfären: 

If gender is a kind of doing, an incessant activity performed, in part, without one’s 

knowing and without one’s willing, it is not for that reason automatic or 

mechanical. On the contrary, it is a practice of improvisation within a scene of 

constraint. Moreover, one does not “do” one’s gender alone. One is always “doing” 

with or for another, even if the other is always imaginary. What I call my “own” 

gender appears perhaps at times as something that I author or, indeed, own. But the 

terms that make up one’s own gender are, from the start, outside oneself, beyond 

oneself in a sociality that has no single author (and that radically contests the notion 

of authorship itself). 

Butler för här in begreppet genus in i den sociala och kulturella konstruktionen av det. 

Hon påpekar också hur ”görandet” av genus är komplicerat och även om genus upplevs 
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kunna påverkas och konstrueras av individen själv är det främst beroende av samhällets 

eller gruppens normer. 

Vissa forskare använder begreppen genus och kön som ungefärliga synonymer och 

Thurén (2002) motiverar ett sådant val med att indelningen av människor i två kategorier 

behöver problematiseras och det är till exempel inte självfallet vad som är naturligt 

respektive kulturellt och socialt konstruerat. Det är sant att både kön och genus är 

problematiska begrepp då kvinna/man och manligt/kvinnligt inte är de enda kategorierna 

och inte står som dikotomier till varandra. Inom ramen för detta arbete kommer dock 

begreppen genus och kön att vara åtskilda då textanalysen delvis kommer att baseras på 

hur människor ”gör” med sitt biologiska kön. Hur representeras genus baserat på 

karaktärernas uppfattade biologiska kön i texterna? Genom att använda kön som begrepp 

för det biologiska blir det lättare att med hjälp av begreppet genus lyfta fram de normer 

och värderingar som är knutna till de förväntningar på hur kön ska uttryckas (Rydström 

& Tjeder, 2009: 11).  

 

3.1.2 Könsstereotyper 

Det finns vissa föreställningar om hur män och kvinnor är och bör vara. Dessa klassas 

ofta som traditionella könsroller som bygger på stereotypa föreställningar om genus. 

     Hirdman (2001) framför en teori om hur genus bygger på olika former av stereotypt 

tänkande. Kvinnan ses som osynliggjord bakom mannen som norm, genus antas vara en 

dikotomi där kvinnan och mannen blir ett motsatspar, och slutligen framförs synsättet om 

kvinnan som den ofullständige mannen. Hirdman (2001) påstår att stereotyper också 

vidmakthåller över- och underordning genom att mannen har rätten att värja sig undan 

etiketter medan kvinnan är fast i en stereotyp. Den primära egenskapen hos mannen är att 

han inte är kvinna: 

Han är inte mjuk, blöt, köttig, känslosam, okontrollerbar, svag, passiv, a-moralisk, 

lögnaktig, oförmögen till ett högre tänkande etc. Tvärtom. Alltså är han hård, torr, ande, 

förstånd, kontroll, styrka, aktivitet, har förmåga till moraliskt omdöme, är att lita på, med 

exklusiv benägenhet för ett högre tänkande (Hirdman, 2001: 48).  

De stereotyper som Hirdman ovan ger exempel på existerar i ett binärt förhållande, 

något som är vanligt hos könsstereotyper. Det binära förhållandet av man/kvinna är 

vanligt i patriarkala samhällen där det alltid återfinns en hierarki i förhållandet där 

kvinnan alltid är den svagare parten med mer negativa egenskaper (Moi, 1989: 124). 

Värt att poängtera är att binära förhållanden inte enbart behöver vara knutna till 

patriarkala samhällen utan det går också att anta att de även kan existera inom 

matriarkala strukturer. 

     Conell (2009) lyfter fram tanken om att könsstereotypa strukturer bidrar till ett 

ojämlikt förhållande där män har tillgång till mer makt än kvinnor. Exempelvis 

kontrolleras majoriteten av världens religiösa, ekonomiska och vetenskapliga 

institutioner av män. Conell (2009) pekar dock också på hur det ojämlika förhållandet 

inte bara är osymmetriskt mellan kvinnor och män utan även inom de enskilda 
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grupperna. I den manliga gruppen slår det könsstereotypa tänkandet negativt mot män 

som inte passar in i den normaliserade bilden av manlighet och därför straffas ofta män 

som bryter mot könsstereotyper och normer hårdare än kvinnor som bryter som 

könskoder (Conell, 2009).  

Nikolajeva (2004: 129) har i en studie av barnlitteratur konstruerat ett abstrakt schema 

för den stereotypa ”kvinnligheten” respektive ”manligheten”: 

Tabell:1 Olika värdeord med vilka pojkar respektive flickor beskrivs (Nikolajeva, 2004 s 129). 

Män/Pojkar Kvinnor/flickor 

starka vackra 

våldsamma aggressionshämmande 

känslokalla, hårda emotionella, milda 

aggressiva lydiga 

tävlande självuppoffrande 

rovgiriga omtänksamma, omsorgsfulla 

skyddande sårbara 

självständiga beroende 

aktiva passiva 

analyserande syntetiserande 

tänker kvantitativt tänker kvalitativt 

rationella intuitiva 

och så vidare [sic!]  

Nikolajeva (2004: 129) formulerar könsstereotyper i litteraturen som ”när pojkar och 

flickor, män och kvinnor i böcker beter sig så som de förväntas göra utifrån de rådande 

normerna: flickor är snälla och väluppfostrade […] pojkar är busiga och äventyrliga”. 

     Nikolajevas schema framställer könens könsstereotypiska egenskaper som motsatser 

till varandra och kan anses vara en förenklad framställning. Denna uppsats kommer ändå 

att utgå från detta schema eftersom stereotyper ofta kan vara förenklingar av mer 

komplicerade sammanhang, och schemat utgör en tydlig kategorisering som stöd i 

analysen. 

Även vår syn på yrken kan vara stereotypisk. Wright (1999: 21) pekar på att det är ofta 

den produktiva och offentliga sfären som anses tillhöra mannen och den privata och 

reproducerande sfären som anses tillhöra kvinnan. Hon ger även mer konkreta exempel 

på hur arbeten inom teknik och byggbranschen ses som typiskt manliga yrken, medan 

barnavård och sjukvård tillhör den kvinnliga sfären. 

3.1.3 Normer 

Normer kan vara ett oklart begrepp då normer själva ofta kan vara komplicerade och 

mystiska men samtidigt specifika. Vi anstränger oss ofta för att anpassa oss efter normer 

i samhället även när de inte är bundna till formella institutioner eller innefattar hot om 

straff om de skulle brytas (Brennan, Eriksson, Goodin, & Southwood, 2013: 2). Airiau 

och Sen (2014: 1507) menar att ”Conformity to norms reduces social frictions, relieves 
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cognitive load on humans, and facilitates coordination”. Anpassning till normer kan alltså 

vara en förutsättning för acceptans i en grupp eller samhälle. Vissa normer är universella, 

medan andra formas i specifika grupper och samhällen (Brennan et al., 2013: 2).  

     Enligt Brennan et. al (2013: 3) kan normer förstås som, inte statiska generaliseringar, 

utan accepterade regler och normativa principer. Exempel på detta är exempelvis hur det 

finns en norm i Frankrike att tilltala främlingar med ”vous” istället för ”tu”, och hur det 

är en norm i England att inte stå för nära den man pratar med (Brennan et al., 2013: 3).  

     Normer grundas delvis på normativa principer och med det menas generella krav som 

beskriver vad en agent måste göra och vad den inte får göra (Brennan et al., 2013: 3). De 

normativa principerna är inte bundna till en enskild individ men till alla individer inom 

en specifik sfär (Brennan et al., 2013: 3). Normer är alltså också sociala fakta som är 

bundna till specifika grupper och samhällen som accepterar de normativa principerna 

(Brennan et al., 2013: 3). Vissa normer kan ses som mer självklara, exempelvis att det 

inte är tillåtet att tortera bäbisar medan andra är mer godtyckliga och förkommer bara i 

specifika sammanhang, exempelvis hur det i Spanien är en norm att inte lämna 

middagsbordet vid en bjudning innan kaffet är serverat (Brennan et al., 2013: 3). 

Gemensamt för alla normer är dock att de måste vara accepterade inom gruppen eller 

samhället (Brennan et al., 2013: 3). 

Hedlin (2010: 10) hävdar att normer inte är något naturgivet utan är kopplat till makt, 

och den yttersta formen av makt är makten att konstruera det normala. I vårt samhälle står 

mannen som norm och kvinnan står därför som avvikande, vilket bland annat speglas i 

språket då det anges särskilt om kvinnor åsyftas, till exempel kvinnlig rektor (Hedlin, 

2010: 10).  Om något inte specificeras som uttalat ”kvinnligt” uppfattas det omedvetet 

som ”neutralt”, det vill säga manligt (Nikolajeva, 2004, s. 130).  

Fokus i detta arbete ligger på de normer och dolda regler som läroböckerna förmedlar 

med avseende på genus. Normer kommer därför också att relateras till status. Det finns 

till exempel vissa normer kopplade till kön och yrkesroller som innebär att olika personer 

i samma yrkesroll kan tilldelas olika status. Män som arbetar inom kvinnodominerade 

yrken (till exempel, barn och omsorg) kan ofta uppleva att deras maskulinitet ifrågasätts 

(Brescoll, Uhlmann, Moss-Racusin, & Sarnell, 2011: 354). I kontrast till detta har kvinnor 

som arbetar i mansdominerade yrken uttryckt att de inte måste använda sig av strategier 

för att framhävda sin ”sanna” femininitet (Brescoll et al., 2011: 354). Män verkar oftare 

utvärderas i fråga om vilken yrkesroll de har kopplat till genus än kvinnor och löper därför 

större risk att tappa status beroende på den yrkesroll som utövas (Brescoll et al., 2011: 

354). 

3.1.4 Jämställdhet 

Jämställdhet är ett begrepp som är starkt kopplat till både genusforskning och skolan. 

Jämställdhet handlar om förhållandet mellan män och kvinnor till skillnad från jämlikhet 

som syftar på förhållandet mellan sociala klasser, människor med och utan 

funktionshinder samt människor med olika etniska bakgrunder (Hedlin, 2006: 11-12).  



11 

 

     Det finns viktiga strukturella förutsättningar för jämställdhet i Sverige, som 

exempelvis: lättillgängliga preventivmedel, fri abort, föräldraledighet och 

skattesubventionerad barnomsorg, och alltså anses könen ha samma möjligheter (Carlson, 

2017: 12). Ändå finns en tydlig trend med kvinno- och mansdominerade yrken. Enligt 

Carlson (2017: 12) återfinns 72% av lönearbetande kvinnor inom kvinnodominerande 

yrken som till exempel: omsorg inom sjukvården, skolan eller barn- och äldreomsorgen. 

Samtidigt arbetar 68% av lönearbetande män inom mansdominerade yrken (Carlson, 

2017: 12). Någon vidare definition av eller exempel på mansdominerande yrken ges inte 

i Carlsons undersökning förutom att det finns en koppling till bygg- och vägarbete 

(Carlson, 2017: 12) 

      Eftersom en del av denna undersöknings syfte är att analyser kvinnor och män i 

koppling till yrken är det relevant att titta på det i koppling till begreppet jämställdhet. 

Carlson (2017: 2) fastställer att det i dag finns yrken som är så gott som enkönade: 

• undersköterska och sjukvårdsbiträde: 93 % kvinnor;  

• förskollärare och fritidspedagog: 92 % kvinnor;  

• byggnadsträarbetare och inredningssnickare: 99 % män;  

• lastbils- och långtradarförare: 95 % män. 

Dessa yrken kan därför anses följa traditionella könsmönster vilka hindrar jämställdhet 

(Carlson, 2017: 5). Det finns teorier om att de val som ungdomar faktiskt gör kan vara 

annorlunda än de val de skulle ha gjort om de inte socialiserades till män och kvinnor 

(Carlson, 2017: 5). 

3.1.5 Jämställdhet i styrdokument 

Eftersom läroböcker och läroplaner är nära knutna redogörs här för de delar i läroplanerna 

som specifikt tar upp kön och genus. Både den nya läroplanen Lgr 11 och den gamla 

läroplanen Lpo 94 kommer att beröras då det i dag används böcker som är skrivna både 

innan och efter den nya läroplanen kom ut. De flesta läroböckerna i denna undersökning 

är skrivna i koppling till Lpo 94. Vid noggrannare läsning av de båda läroplanerna 

upptäcktes att samma formuleringar angående kön och genus existerar i båda och det 

finns inget tillagt eller borttaget kopplat till ämnet i den nya läroplanen. 

Läroplanerna nämner att skolan ska gestalta och förmedla jämställdhet mellan kvinnor 

respektive män (Skolverket, 1994–2011: 2). Ingen i skolan ska diskrimineras på grund av 

kön, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck och sådana tendenser 

ska aktivt motverkas (Skolverket, 1994–2011: 2). Båda läroplanerna har även som 

riktlinje att ”Läraren ska verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över 

och utrymme i undervisningen” (Skolverket, 1994–2011: 10). Det mest aktuella stycket 

för denna rapport är dock följande:  

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 
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eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet (Skolverket, 1994: 4; Skolverket, 2011: 3). 

Carlson (2017) har analyserat tolkningen av jämställdhetsbegrepp i skolans 

styrdokument och drar slutsatsen att den enda rimliga och empiriskt mätbara tolkningen 

av jämställdhet, som det är framställt i styrdokumenten, är den kvantitativa. Carlson 

(2017: 2) menar att kvantitativ jämställdhet är exempelvis en jämn fördelning av könen 

inom olika utbildningar och på arbetsmarknaden (40% av det egna könet och högst 60 

% av det andra). Kvantitativ jämställdhet är alltså en indikator på reell jämställdhet och 

inte identisk med detta (Carlson, 2017: 2). 

    Skolans mål är dock enligt Carlson, 2017: 2) inte kvantitativ jämställdhet eftersom 

målet att flickor och pojkar inte ska hindras av traditionella könsmönster och normer, 

inte kan vara kvantitativt. Carlson (2017: 12) drar slutsatsen att  

det jämställdhetsbegrepp som dominerar i kontexten skola och utbildning implicerar 

antagandet att könen i princip är likdana, varför intressen och förmågor skulle vara jämnt 

fördelade mellan dem, om individerna inte socialiserades till kvinnor respektive män. 

Samma möjligheter antas leda till kvantitativ jämställdhet, vilket också är den indikator 

man valt. Detta tyder på att traditionella könsnormer antas hindra förverkligandet av den 

mänskliga naturen eller individens autentiska själv. 

Carlson (2017: 4) finner alltså att jämställdhet definieras som samma möjligheter för 

könen att utveckla förmågor och intressen, genomgå en utbildning och göra karriär. En 

förutsättning för att könen ska ha samma möjligheter är att individen inte begränsas av 

traditionella könsnormer, och ett sätt att uppfylla det är att arbeta kvantitativt med 

jämställdhet (Carlson, 2017: 4). Samma möjligheter inom utbildning antas också i sin tur 

leda till större kvantitativ jämställdhet (Carlson, 2017: 4). 

3.1.6 Läroböcker 

I detta arbete kommer jag endast att analysera tryckta läroböcker och inte andra 

läromedel. Både läroböcker och andra läromedel är uppbyggda efter samma principer, 

nämligen läroplanens regler, även om det finns många åsikter om hur detta ska ske. 

Wright (1999: 15) hävdar att eftersom jämställdhet är ett mål och ett centralt innehåll för 

skolan ska läromedlen vara jämställda och jämställande. 

Wright påpekar vidare att en lärobok bör verka för att göra både kvinnor och män 

synliga i samhället genom att erbjuda ett brett urval av genuspositioner. Innehållet bör 

vara aktuellt och intressant för både flickor respektive pojkar genom att undvika 

uteslutning av ett kön och stereotypisering av könen (Wright, 1999: 29). En mycket tidig 

studie av Fredriksson (1969: 25) påpekar dock att en lärobok som innehåller stereotyper 

och fördomar ändå kan vara till hjälp i klassrummet. En lärare som är medveten om 

könsfrågan kan använda läroböcker innehållande fördomar, med mera, som en 

utgångspunkt för kritisk diskussion och reflektion. Är dock läraren inte medveten om 

könsfrågan kan de fördomar, med mera, som förekommer i läroboken gå obemärkta förbi 

(Fredriksson, 1969: 24). Detta resonemang stödjs också av senare forskning av 

Sunderland (2000: 149) som påpekar lärarens och elevernas aktiva roller i användningen 

av läroböcker. 
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3.1.7 Diskursteori 

Diskurs kan ofta anses vara ett oklart begrepp med olika betydelser. För detta arbete 

kommer diskurs definieras som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen, eller ett 

utsnitt av världen (Winther & Jörgensen, 2000: 7). Diskursanalys definieras vidare som 

ett förhållningssätt med utgångspunkten att våra sätt att tala inte neutralt speglar vår 

omvärld utan spelar en aktiv roll i skapandet och förändringen av den (Winther & 

Jörgensen, 2000: 7). Enligt Bergström & Boréus (2012: 221) är diskursanalys således ett 

studium av samhällsfenomen där språket står i fokus.  

     Det tillvägagångssätt som har valts för detta arbete vilar på en socialkonstruktivistisk 

grund (Winther & Jörgensen, 2000: 11).  Socialkonstruktivism innebär för diskursteorin 

en kritisk inställning till självklar kunskap. Vår kunskap och våra världsbilder är en 

produkt av våra sätt att kategorisera världen och kan därför inte betraktas som en objektiv 

sanning. Vår syn på kunskap om världen är också alltid kulturellt och historiskt präglad 

samt skapas och upprätthålls i sociala processer. Det finns också ett samband mellan 

kunskap och social handling som innebär att olika sociala världsbilder leder till olika 

sociala handlingar, och den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får därmed 

konkreta sociala konsekvenser (Winther & Jörgensen, 2000: 11–12).  

     Av detta framgår det att diskursanalys är ett rimligt verktyg i detta arbete eftersom 

målet med studien är att undersöka hur kvinnor och män representeras i läroböcker och 

huruvida könsstereotyper förekommer. En förutsättning för arbetet är att läroböckerna 

bidrar till reproducerandet och skapandet av sociala konstruktioner av genusdiskurser 

vilket är en grund för barn och ungdomars sociala handlingar.  

     Med hjälp av språket skapas representationer av verkligheten som aldrig bara är 

speglingar av en existerande verklighet utan också bidrar till att skapa den (Winther & 

Jörgensen, 2000: 15). Språket i läroböcker konstituerar därmed sociala identiteter och 

sociala konstruktioner. Centralt för detta arbete har därmed varit att undersöka hur 

genusdiskurser i läroböckerna skapas genom att analysera förekomsten, återskapandet 

och utmanandet av könsstereotyper. Det intressanta för studien är alltså främst de 

underförstådda antaganden – de diskurser, normer och värderingar som framförs i 

läroböckernas texter och bilder. 

 

3.2  Tidigare granskning av läroböcker 

3.2.1 Svensk forskning 

Eilard (2008) har i sin doktorsavhandling analyserat läseböcker som använts i 

grundskolans tidigare år från 1960-talet till 2000-talet. Pojkar och flickor representeras i 

de tidigare böckerna med lika frekvens men pojkarna är mer aktiva och fiskar, tältar, leker 

med bilar med mera, medan flickorna är mer passiva och ordentliga och leker med dockor, 

syr och stickar med mera (Eilard, 2008). Läroböckerna beskriver en patriarkal 
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genusordning (Eilard, 2008: 90). Eilard (2008: 112-115) beskriver vidare hur karaktärer 

förlöjligas när de överskrider genusgränserna vilket fostrar eleverna till stereotypiska 

uppfattningar om genusgränser.  

I de senare kursböckerna kopplade till den nya läroplanen lpo 94 fann Eilard (2008: 

338) att manliga huvudkaraktärer förkom i större frekvens än tidigare och att flickorna 

hade mer traditionella roller som partners till pojkarna. Eilard (2008: 408) konstaterade 

att de flesta böckerna gav en ytlig bild av jämställdhet med en stark subtext av en över- 

och underordnad hierarki. Dock kunde hon se att pojkar i de senare böckerna hade mer 

feminina värden, vilket hon tolkar som ett framsteg för feministiska värden, men flickor 

blev också bestraffade om de klev för långt utanför genusgränserna genom att till exempel 

vara för självständiga (Eilard, 2008: 428). 

Lind Palicki (2005) genomförde en studie där hon analyserade konstruktionen av 

genus i en lärobok för samhällskunskap som haft ambitionen att arbeta med 

könsperspektiv. Syftet med undersökningen var att diskutera och problematisera 

framställning av jämställdhet och kön i den valda läroboken. Resultatet var tvetydigt då 

könsfördelningen i läroboken var relativt jämn vilket tyder på en könmedvetenhet medan 

den redan rådande könsordningen också visar tydliga avtryck (Lind Palicki, 2005). Män 

som grupp är överordnade kvinnor som grupp i läroboken, främst genom att ord som 

relaterar till kvinnor förekommer mycket oftare än ord relaterade till män, vilket skulle 

kunna tyda på att mannen fungerar som norm (Lind Palicki, 2005).  

En annan studie genomfördes inom projektet granskning och omarbetning av 

övningsmaterial för språkinlärning på Franska A och Tyska A ur ett genusperspektiv och 

undersökte bland annat patriarkaliska strukturer, könsstereotyper och statistisk 

snedfördelning (Andersson, 2005). Undersökningen fann en snedfördelning med större 

förekomst av män än kvinnor i materialet. Vidare beskrevs också män i högre grad genom 

sina yrkesroller medan kvinnor oftare beskrevs utifrån sin familjeroll, utseende eller i ett 

socialt sammanhang. Interaktion mellan kvinnor och män lades till den privata sfären 

snarare än till yrkeslivet. Det fanns få kända kvinnor representerade medan välbekanta 

män förekom oftare. Andersson (2005) påpekar att oavsett om förekomsten av 

könsstereotyper eller snedfördelningen uppmärksammas eller inte av elever bör 

undervisningen ge prov på medvetenhet om genusproblematik.  

När språk förekommer, särskilt om det är tryckt på papper eller uttalat av en person i en 

central ställning, får yttrandet en viss legitimitet. Även om det är formen som avses i 

undervisningen, förmedlas en viss ”normalitet” genom att påståendet blir aktualiserat 

(Andersson, 2005: 50).  

Läraren är alltså ansvarig för att ha ett genuskritiskt förhållningssätt till läroböcker. 

Graeske (2010) har undersökt genusmönster i läroböcker för ämnet svenska för 

gymnasiet. Hon har bland annat analyserat förekomsten av könsstereotyper och huruvida 

läroböckerna utmanar eller återskapar dessa. Undersökningen inriktade sig på 

framställningen av manliga och kvinnliga författare i materialet och resultatet visade att 

könsstereotyper i stor utsträckning befästes. De manliga författarna tenderade att 

framställas som genier, debattörer, äventyrare och rebeller vilket kan kopplas till 



15 

 

traditionell manlighet där egenskaper som intellekt, handlingskraft, virilitet, mod, styrka 

och upprorskraft är centrala (Graeske, 2010: 124). De kvinnliga författarna tillskrevs få 

av dessa roller utan gavs istället etiketter som exempelvis ”den sjuka kvinnan” eller 

”kvinnosakskvinnan” (Graeske, 2010: 124–125). Undersökningen visade därför att både 

män och kvinnor förekom i stereotypa föreställningar av manligt och kvinnligt. 

Wright (1999) genomförde en textanalys av sju läroböcker i fysik på uppdrag av 

Skolverket. Hon fann att det som kunde klassas som traditionellt manligt värderades 

högre än det som kunde klassas som traditionellt kvinnligt i läroböckerna. Resultatet blev 

därför att läroböckerna generellt sett sällan visade genusmedvetenhet, vilket Wright 

(1999: 62) spekulerade kunde vara kopplat till att fysik anses vara ett traditionellt manligt 

ämne.  

Tidigare studier har också genomförts av Statens Institut för Läromedelsinformation 

(SIL). En studie som publicerads 1987 granskade könsroller i grundskolans läroböcker 

för engelska, tyska och franska. Studien undersökte främst vad personerna i böckerna 

hade för intressen och sysslor samt yrkesfördelning mellan könen. Undersökningen fann 

att de flesta av läroböckerna innehöll alla tänkliga könrollsfördomar. En förklaring som 

undersökningen anger till detta är att det svenska samhället hade hunnit längre i 

förverkligandet av jämställdhet jämfört med England, Frankrike och Tyskland. 

Beskrivningarna och dialogerna var hämtade från dessa länder och en tanke var också att 

läroböckerna skulle spegla vardagen i dessa länder. Undersökningen framhåller dock att 

det i slutändan är de svenska läromedelsförfattarna som valt miljöerna i böckerna och att 

författarna bör ha ett kritiskt förhållningssätt till de könsroller som presenteras i 

läroböcker (SIL, 1987). 

 

3.2.2 Internationell forskning 

Den forskning som presenteras här har utförts i en rad olika kontexter och modersmål 

men är intressant som jämförelse med tidigare svensk forskning och ger ett utvidgat 

perspektiv på forskningsfältet. 

     Foroutan (2012) har undersökt könsrepresentationen i läromedel för persiska, arabiska 

och engelska i Iran. Han definierar skolsystemet som den största påverkande faktorn i 

fråga om könssocialisering i Iran. Undersökningen visade att kvinnor var grovt 

underrepresenterade i läromedlen med två tredjedelar av de pronomen, bilder, namn och 

nyckelord som förekom dedikerade åt män (Foroutan, 2012: 777). De engelska 

läromedlen hade jämnast fördelning av representationen av de båda könen, vilket 

Foroutan (2012: 779) ansåg bero på att västerländsk litteratur brukar vara mer rättvis i 

könsfördelning, men även i de engelska läromedlen var kvinnor underrepresenterade. 

Lee (2014) undersökte representation av genus i engelska läroböcker i Japan. Studiens 

syfte var bland annat att se i vilken utsträckning kvinnor respektive män representerades 

i det utvalda materialet, vilka vanligt förekommande adjektiv som användes för att 

beskriva kvinnor och män, samt vilka aktiviteter som förknippads med könen (Lee, 2014: 

43). Resultatet av undersökningen visade att även om demografiska siffror visar att 
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kvinnor i dag utgör en större del av befolkningen i Japan var de underrepresenterade i de 

undersökta läroböckerna (Lee, 2014). Undersökningen visade även att läromedlen 

innehöll könsstereotyper där män och pojkar i högre grad förknippades med fysiska 

aktiviteter och värderades efter ekonomiska framgångar, visdom och mod, medan flickor 

och kvinnor ofta förknippades med inomhusaktiviteter, familjeomsorg och emotionell 

skörhet (Lee, 2014). Lee (2014) drar slutsatsen att läroböcker kan förstärka eller utmana 

värderingar och idéer gällande könsidentitet och om eleverna presenteras med en 

förenklad version av genus kan de rådande könsstereotyperna bli svårare att ifrågasätta 

senare i livet.   

Aydınoğlu (2014) undersökte hur genus representeras i två utvalda läroböcker för 

engelskundervisning i årskurs 2–4 i Turkiet med syfte att se om genus uttrycks explicit 

respektive implicit. Undersökningen fann att medan ett av läromedlen visade tecken på 

att aktivt försöka undvika och motarbeta könsstereotyper var det inte lika för det andra 

läromedlet som undersöktes (Aydınoğlu, 2014). Slutsatsen av undersökningen blev därför 

att även om explicit könsdiskriminering inte förekom i läromedlen fanns det många 

exempel på implicit könsdiskriminering i form av exempelvis en överrepresentation av 

pojkar och män i aktiva roller, till exempel när karaktärer i böckerna introducerade sig 

själva var majoriteten pojkar och trots att både flickor och pojkar framställdes delta i 

utomhusaktiviteter och sporter var vinnarna av tävlingar pojkar (Aydınoğlu, 2014: 238). 

En annan undersökning av en läroboksserie för engelskundervisning i Turkiet försökte 

se hur den ökade medvetenheten kring genus och könsstereotyper speglade sig i det 

utvalda materialet (Demira & Yavuz, 2017). Undersökning inriktade sig därför på 

representation av kvinnor och män i både text och bild (Demira & Yavuz, 2017). 

Resultatet visade att det fanns en jämn fördelning av representationen av kvinnor och 

män, en jämn fördelning av ansvar både inom och utanför hemmet, deltagande i 

aktiviteter och sporter, likväl deltagande i konversation och initiering av samtal (Demira 

& Yavuz, 2017: 118). Det fanns dock en markant skillnad i framställning av yrken där 

dubbelt så många yrken var kopplade till män än till kvinnor, men undersökningen fann 

också att fler kvinnor innehade icke-könsstereotypa yrken och färre traditionella karriärer 

än män (Demira & Yavuz, 2017: 118). Enligt (Demira & Yavuz, 2017: 118) måste detta 

tolkas som en positiv utveckling i representation av förebilder, som till exempel astronaut, 

arkeolog, affärskvinna, etc., för flickor. Undersökningen problematiserar dock inte den 

fortfarande könsstereotypa yrkesrepresenationen för pojkar. 

Sovic & Hus (2015) har undersökt förekomsten av könsstereotyper i bilder i läroböcker 

för engelskundervisning för yngre åldrar i Slovenien. Resultatet visade att materialet 

innehöll många könsstereotyper med män representerade i mer aktiva roller medan 

kvinnor presenterades som mer passiva (Sovic & Hus, 2015). I alla de utvalda 

läroböckerna framställdes kvinnliga karaktärer också som dem som tog hand om barn 

(dockor) medan manliga karaktärer framställdes som dem som lekte aktivt (Sovic & Hus, 

2015: 501).  

Sunderland (2000) har ifrågasatt textanalyser av genus i läroböcker som för 

generaliserande och hävdar att det finns en tendens att för förenklat se kvinnor och flickor 
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som offer för genustendenser i språket och ett mansdominerat klassrum. För att få ett mer 

problematiserat perspektiv på hur genus representeras i läroböckerna föreslår Sunderland 

att inte bara göra en analys av texten utan också analysera hur texten används i 

klassrummet (Sunderland, 2000). Enligt Sunderland (2000) är det en felaktig och 

missvisande bild att se läsaren som passiv. Läsare kan tolka texten och uppfatta den olika 

och representation av genus kan därför inte med säkerhet sägas påverka läsaren på ett 

förutsägbart sätt (Sunderland, 2000: 153–154). Hon lyfter också en intressant fråga: Ska 

läroböckerna representera en mer progressiv situation än den som faktiskt existerar 

eftersom samma läroböcker förutsätts användas medan samhället förändras. Sunderland 

(2000: 158) menar dock att även om en lärobok förhåller sig neutralt till genus innebär 

det inte nödvändigtvis att genus kommer att behandlas neutralt i användningen av 

läroboken i klassrummet. Samtidigt kan en text som är full av könsstereotyper behandlas 

ifrågasättande och utmanande av lärare och elever (Sunderland, 2000).  
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4 Metod och material 

4.1 Metod 

Metodtriangulering har valts som tillvägagångssätt för denna studie, vilket innebär en 

kombination av flera metoder. Genom metodtrianlguering går det att undersöka 

forskningsområdet mer grundligt och allsidigt (Stukát, 2005: 36). Metodtriangulering 

kan också användas för att få fram perspektiv på makro- och mikronivå (Olsson & 

Sörenssen, 2012: 99). En kombination av en kvantitativ innehållsanalys och en 

kvalitativ textanalys har använts här. Den kvantitativa analysen lämpar sig väl för de 

delar inom arbetet som kräver en sammanställning av kvantitativa data, som frekvensen 

av kvinnor respektive män i subjektsposition. Kvalitativ analys innebär att kunskaper 

om egenskaper, innehåll och karaktär analyseras (Olsson & Sörenssen, 2012: 99). 

Lindgren (2011: 271) hävdar att det inte går att skilja på kvalitativ och kvantitativ 

analys då den ena alltid banar väg för den andra.  

Nedan kommer att redogöras mer ingående för användningen av kvantitativ 

innehållsanalys och kvalitativ textanalys.  

4.1.1 Analys av textmaterial  

Innehållsanalys 

Kvantitativ innehållsanalys har använts för att undersöka med vilken frekvens kvinnor 

och män förekommer i de utvalda texterna. En manuell analys av texterna har genomförts 

utifrån specifika riktlinjer för att hitta manifesta inslag i texterna. Ett validitetsproblem 

förknippat med just ordräkning är att ord kan vara mångtydiga, exempel från svenskan är 

lag, springa och spira (Bergström & Boréus, 2012: 81). För att undvika tvetydigheter och 

tolkningsfrågor i så stor mån som möjligt har strikta riktlinjer använts. De ord som har 

valts ut för ordräkning har också fasta funktioner i kontexten vilket gör misstolkningar av 

orden osannolika. 

     De ord som har räknats är he, she, him, her och könskodade personnamn i grammatiska 

subjektspositioner respektive objektpositioner. Med könskodade personnamn menas 

namn som traditionellt associeras med kvinnor eller män. Eric är exempelvis ett 

traditionellt manligt namn medan Kathleen är ett traditionellt kvinnligt namn. 

Könsneutrala namn som exempelvis Kim, där personen inte identifieras som varken man 

eller kvinna av kontexten, har uteslutits från undersökningen då syftet med 

undersökningen är att undersöka representationen av specifikt män och kvinnor. 

Förekomsten av icke-binära eller ej könsspecificerade personer kan dock vara en 

intressant forskningsfråga till en framtida undersökning.  

     Eftersom undersökningen hanterar flera olika uppsättningar texter är det viktigt att 

textuppsättningarna bedöms på exakt samma sätt annars speglar resultatet snarare 

olikheter i bedömningen än något som har att göra med själva textmaterialet (Bergström 

& Boréus, 2012: 51). Detta är ännu en anledning till varför innehållsanalysen begränsades 

till ord och namn som inte är tvetydiga i sin betydelse.  
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     För att garantera en exakthet i ordräkningen har dubbelkodning använts. 

Dubbelkodning innebär en kontroll av överensstämmelsen mellan ens egna kodningar av 

samma material vid olika tillfällen (Bergström & Boréus, 2012: 51). Delar av resultatet 

har därför analyserats två gånger och sedan jämförts för att kontrollera att bedömningarna 

överensstämmer med varandra. För att säkerställa att bedömning och metod för kodning 

varit tillräckligt specifika för att kunna användas med säkerhet bör tillräckligt lång tid ha 

passerat mellan den initiala kodningen och dubbelkodningen (Bergström & Boréus, 2012: 

52). Om kodningen och den bedömning som gjordes den första gången fortfarande är 

färska i minnet blir dubbelkodningen ingen kontroll av analysinstrumentens tydlighet 

(Bergström & Boréus, 2012: 52). Dubbelkodningen för detta arbete skedde med ett 

intervall på cirka 14 månader. Resultatet blev detsamma vid dubbelkodningen och 

validiteten av innehållsanalysen bedöms därför vara stärkt. 

 

Kvalitativ textanalys som metod 

Texter bär alltid på flera samtidiga potentiella innebörder och ingenting garanterar att 

budskapet går fram i oförvanskad form (Lindgren, 2011: 275). Denna undersökning har 

därför utgått från rådande diskurser kring genus och könsstereotyper i den kvalitativa 

analysen. Lindgren (2011: 269) påpekar också att språk alltid är en form av klassificering 

där exempelvis vissa saker kan ses som ”bra” och andra som ”dåliga”, och språket är 

alltså därför ett system som knyter samman, håller isär, rangordnar och värderar olika 

företeelser. I den kvalitativa textanalysen analyseras därför vad texterna säger om och hur 

de värderar genus och könsstereotyper. 

     Enligt Lindgren finns i en text den bokstavliga ytbetydelsen som i första hand möter 

läsaren, det vill säga den denovativa meningen. Textens denovativa mening är dess rena 

otolkade innehåll. Läsaren möter dock aldrig texten i denna form utan grader av tolkning 

förekommer alltid och då är det inte längre bara de denovativa betydelserna läsaren tar in 

utan också de konnotativa. Konnotativa betydelser är de innebörder som är latenta eller 

underliggande (Lindgren, 2011: 274). För att undersöka konnotativa betydelser kommer 

den kvalitativa textanalysen att kopplas till rådande diskurser. 

     Genom den kvalitativa textanalysen har alltså representationen av genus i texterna 

undersökts i förhållande till sociala och kulturella aspekter genom koppling till diskurser. 

4.1.2 Bilder till texten  

Bildanalys 

För att skapa en så heltäckande bild som möjligt av materialet har de bilder tillhörande de 

utvalda texterna också analyserats. Normer och konventioner påverkar även bilder och de 

kan konfirmera, förstärka eller utmana könsstereotyper förekommande i de texter som 

hör till. 

     Bildanalysen utfördes genom en kvantitativ räkning av förekomsten av kvinnor och 

män i de utvalda bilderna. Den totala framställningen av kvinnor respektive män har 

räknats, men också framställning av endast kvinnor och endast män i en bild samt 

förekomsten av kvinnor och män tillsammans i samma bild. 
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    Därefter har en mer kvalitativ analys gjorts av könsnormer i bilderna. Varje manlig och 

kvinnlig karaktär som har bedömts vara normbekräftande har blivit tilldelad värde 1. 

Neutrala framställningar där kvinnor och män varken framställs som normbekräftande 

eller normbrytande har blivit tilldelade värde 2. Slutligen har normbrytande 

framställningar av kvinnor och män har blivit tilldelade värde 3. För denna bedömning 

har Nikolajevas (2004: 129) tidigare nämnda klassificering använts, se tabell 1, sektion 

2.1.2. 

4.1.3 Metoddiskussion 

Lindgren (2011: 278) beskriver en svaghet med kvantitativ innehållsanalys, vilken är att 

kontexten inte tas med. Vid räkning av frekvens av till exempel ordet dålig kommer ordet 

med i statistiken även om det förekommer i sammanhanget inte dålig (Lindgren, 2011: 

278). På grund av detta krävs en mer djupgående kvalitativ läsning (Lindgren, 2011: 278). 

En metodtriangulering med en kombination av kvantitativa och kvalitativa 

undersökningsmetoder ökar reliabiliteten. Reliabilitet innebär att en mätning är 

tillförlitlig och ger samma resultat vid varje mättillfälle (Olsson & Sörenssen, 2012). 

”Inom tolkande vetenskaper ger triangulering stöd åt validitet, reliabilitet och 

trovärdighet” (Olsson & Sörenssen, 2012: 99). En svaghet med denna analys är att den 

inte har tagit hänsyn till mottagarna: eleverna och lärarna. ”En fullständig analys av hur 

mening skapas bör alltid inkludera någon form av publikstudier, där man kan se hur det 

innehåll som analyserats tas emot av och uttolkas av läsarna och betraktarna” (Lindgren 

2011: 275). Detta arbete kommer enbart att fokusera på läroböckernas innehåll på grund 

av arbetets ram, men en publikstudie där användningen av och mottagandet av texterna 

analyseras, skulle ge en bredare bild. 

En svaghet med den kvantitativa innehållsanalysen är att kodning och dubbelkodning 

endast genomförts av en person. Dubbelkodning är ett sätt att kontrollera att det ska vara 

i princip möjligt för andra forskare att komma fram till samma resultat (Bergström & 

Boréus, 2012: 42). Det är därför en styrka att låta någon annan dubbelkoda delar av 

materialet (Bergström & Boréus, 2012: 52). Det var inte en möjlighet för detta arbete, 

men eftersom de ord som valdes ut för ordräkningen inte, i så stor mån som möjligt, har 

flera innebörder kan resultatet ändå anses som tillförlitligt.  

Etiska ställningstaganden är inaktuella för detta arbete eftersom det handlar om 

textanalys. 

4.2 Material 

4.2.1 Urval av läroböcker 

Inför urvalet av läroböcker togs beslutet att mejla till 15 verksamma lärare i engelska på 

olika högstadieskolor i landet och fråga vilka läroböcker de använde sig av i 

undervisningen. Genom detta hoppades jag fånga upp de läroböcker i ämnet engelska 

som för tillfället används mest frekvent i svenska högstadieskolor. Beslutet att använda 

läroböcker från grundskolans senare år berodde på att läroböcker, enligt egen erfarenhet, 
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används i större utsträckning i grundskolans senare år jämfört med gymnasiet. Av de 15 

lärare som mejlades erhölls fyra svar på läroboksserier som kunde användas. Ur dessa 

valdes böckerna för årskurs sju och nio ut ur varje bokserie. På detta sätt blev det ett större 

urval och lite spridning i nivåer på böckerna inom gränserna för detta arbete.  

Följande böcker ingår i analysen: 

 

Årskurs 7 Årskurs 9 

Good Stuff B, textbook (2002) Good Stuff D, textbook (2004) 

What’s up? 7, textbook (2004) What’s up? 9, textbook (2007) 

Spotlight 7, textbook (2008) Spotlight 9, textbook (2009) 

Wings 7 – blue textbook (2008) Wings 9 – black textbook (2010) 

 

Samtliga böcker har använts i den kvantitativa studien för att få ett större materialomfång. 

I den kvalitativa analysen har materialet avgränsats till följande fyra läroböcker för 

årskurs sju: Good Stuff B, What’s up 7, Wings 7 och Spotlight 7. Syftet med den 

avgränsningen är att ett mindre textmaterial skapar förutsättningar för en djupare och mer 

detaljerad textanalys.  

4.2.2 Urval av texter 

För analysen gjordes ett urval av texter i läroböckerna eftersom en analys av böckerna i 

helhet skulle gå utanför tidsramen för detta arbete. Tanken var att analysera 

sammanhängande texter som passade sig bra för djupare textanalys. Valet blev därför 

skönlitterära texter och faktatexter som var längre än tre meningar och som innehöll 

kvinnor och/eller män i grammatiska subjekts- och/eller objektspositioner.  

Begränsningen till nämnda texttyper var nödvändig men innebar också att vissa delar 

av läroböckerna, främst dialoger, lyrik och sångtexter utelämnades från analysen. 

Dialoger, och även lyrik och sångtexter till viss del, används för muntlig träning och är 

skrivna för det ändamålet. Texterna handlar istället om läsförståelse och en textanalys på 

det elever tränar på att läsa och förstå var därför naturlig.  

Vidare har en avgränsning av textmaterialet gjorts för den kvalitativa analysen där 

utdrag ur skönlitterära verk har valts bort och endast texter skrivna med syftet att tryckas 

i läroboken har analyserats. Syftet och kontexten bakom tidigare publicerade skönlitterära 

verk kan skilja sig från texter producerade med en läroboksdiskurs i åtanke och därför är 

de senare texterna mer intressanta givet syftet för denna studie. 

4.2.3 Urval av bilder 

Precis som med texterna krävdes ett urval gällande bilderna. Beslutet togs att endast 

analysera de bilder som var illustrationer till de texter som skulle analyseras. Detta var 

dels för att avgränsa, dels för att lätt kunna ta hänsyn kontexten runt bilderna.   
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5 Resultat  

Syftet med detta arbete är inte en komparativ studie av läroböcker utan en analys av de 

mönster som förekommer gällande genus överlag vilket är varför valet har gjorts att 

redovisa resultatet efter de olika analyserna istället för efter läroböcker.  

5.1 Frekvens av kvinnor respektive män 

Denna del är rent kvantitativ där frekvensen av kvinnor respektive män som subjekt och 

objekt kommer att redogöras. Med subjektsposition menas då män eller kvinnor 

framställs som subjekt eller objekt, exempelvis: ”She saw him standing across the street”. 

I denna mening är ”she” subjektet som utför en handling. Hon ser honom. ”Him” fungerar 

som ett objekt som mottar eller utsätts för handlingen. Subjekt är därför ofta den mer 

aktiva parten i en mening medan objektet är till större del passivt. Resultatet ämnar därför 

se om det finns någon skillnad mellan frekvensen av män och kvinnor som subjekt och 

objekt i de utvalda texterna. Subjekt som aktivt och objekt som passivt är en förenklad 

syn på deras semantiska roller då både subjekt och objekt kan inta andra roller. En 

prototypisk användning av subjekts- och objektsroller har använts i detta arbete på grund 

av arbetets ram och med tanke på att den huvudsakliga frågeställningen som här ämnas 

besvaras är i vilken frekvens kvinnor och män förekommer i de övergripande kategorierna 

subjekt och objekt för att se om det finns någon skillnad mellan könen. 

     Värt att notera är också att hänsyn inte har tagits till hur mycket utrymme varje enskild 

person i texterna har fått. Det vill säga en person och samma person kan uppträda 20 

gånger i subjektsposition och 10 gånger i objektposition. Studien framför inte hur många 

antal personer som förekommer i texterna eftersom det inte var målet med denna 

undersökning.  

5.1.1 Subjekts- och objektposition 

Nedan följer en tabell över frekvensen av kvinnor respektive män som förekommer som 

subjekt och objekt i de åtta läroböckerna.  

Tabell 2. Frekvens av kvinnor och män i subjekts- och objektpositioner 

 Subjekt: 

Män 

Subjekt: 

Kvinnor 

Objekt: 

Män 

Objekt: 

Kvinnor 

 Subjekt: 

Män 
Subjekt: 

Kvinnor 
Objekt: 

Män 
Objekt: 

Kvinnor 

Good 

Stuff B 

741 

(72,6%) 

279 

(27,4%) 

110 

(68,8%) 

50 

(31,3%) 

Good 

Stuff D 
771 

(55%) 
630 

(45%) 
168 

(60%) 
114 

(40%) 

Spotlight 

7 

629 

(55,8%) 

498 

(44,2%) 

139 

(65,3%) 

74 

(34,7%) 

Spotlight 

9 
651 

(55,5%) 
523 

(44,5%) 
175 

(58,9%) 
122 

(41,1%) 

Wings 7 346 

(61,1%) 

220 

(38,9%) 

69 

(60%) 

46 

(40%) 

Wings 9 798 

(72%) 
311 

(28%) 
252 

(65,1%) 
135 

(34,9%) 

What’s 

Up 7 

577 

(57,6%) 

424 

(42,3%) 

110 

(62,5%) 

66 

(37,5%) 

What’s 

Up 9 
795 

(53,1%) 
702 

(46,9%) 
233 

(58,5%) 
165 

(41,5%) 
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Tabell 2 ger en klar bild över fördelning av frekvensen av kvinnor respektive män i 

subjekts och objektpositioner. Det framgår ett tydligt mönster att män förekommer i större 

utsträckning än kvinnor både i subjekts- och objektsposition i alla utvalda läroböcker.   

     Den största snedfördelningen finns i Good Stuff B (män i subjektsposition är 72,6% 

jämfört med 27,7% kvinnor), Wings 7 (män i subjektsposition är 61,1% jämfört med 

38,9% kvinnor) och Wings 9 (män i subjektsposition är 72% jämfört med 28% kvinnor). 

Det är ett intressant resultat eftersom Good Stuff B som utkom år 2002 är den äldsta 

läroboken i studien medan Wings 7 och Wings 9 som utkom år 2008 respektive 2010 är 

de nyaste utgivna böckerna av de som har granskats i denna undersökning. Varför den 

nyaste läroboksserien som utgivits har så pass stor snedfördelning av män och kvinnor 

skulle kunna bero på syftet författarna och förlaget har haft med böckerna. Något sådant 

syfte fanns inte utskrivet och är inget som har undersökts i denna uppsats men kan vara 

intressant för vidare forskning. 

     Fördelningen ser relativt jämn ut i vissa av läroböckerna, främst i What’s Up 9 där 

fördelningen i subjektsposition ligger på 53,1% för män och 46,9% för kvinnor. 

Skillnaden är lite större i objektposition där män ligger på 58,5% medan kvinnor ligger 

på 41,5%. What’s up 7 har också en något större snedfördelning med 57,6% män i 

subjektsposition och 42,3% kvinnor. Skillnaden är ännu större för objektposition med 

62,5% män och 37,5% kvinnor.  

     De flesta läroböckerna är dock relativt konsekventa i fördelning av kvinnor och män i 

böckerna ämnade för årskurs 7 samt årskurs 9. Det största undantaget är Good Stuff-serien 

där Good Stuff B har en mycket större snedfördelning, med 72,6% män som subjekt 

jämfört med 27,7% kvinnor, än Good Stuff D som har en jämnare fördelning, med 55% 

män som subjekt och 45% kvinnor som subjekt. Förklaringen till detta är osäker. De två 

böckerna utkom med bara två års mellanrum 2002 respektive 2004 vilket är en kort 

tidsperiod men kan innebära att ett mer genusmedvetet förhållningssätt hann införas på 

Good Stuff D. Det tillkom också ytterligare en kvinnlig författare i arbetet med Good Stuff 

D som inte medverkade i Good Stuff B. Det är några tänkta förklaringar men inget säkert 

antagande går att göra. 

     Det finns inga större skillnader mellan subjekts- och objektposition gällande kvinnor 

och män där ett av könen är över- eller underrepresenterat som subjekt eller objekt i 

texterna. Det verkar därför inte som medvetna eller omedvetna beslut har tagits av 

författarna att framställa män och kvinnor som mer aktiva eller passiva gällande subjekts- 

och objektpositioner. 

5.2 De attribut som förknippas med kvinnor respektive män 

Denna del är uppdelad i tre delar och fokuserar på kvalitativ textanalys. För att få en bild 

av hur kvinnor respektive män representeras i texterna följer nedan en sammanställning 

av vilka yrken som kvinnor och män har, vilka berömda personer som nämns samt en 

analys av hur könsnormer och könstereotyper förstärks eller bryts. 
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5.2.1 Yrken 

Yrken är starkt kopplade till normer och könstereotyper och och därför kan det vara 

fruktbart att analysera vilka yrken som kvinnor respektive män har i de utvalda 

läroböckerna.  

De yrken som redogörs för nedan är endast de som klart framgår i texterna, det vill 

säga, de yrken som namnges i samband med en person. För att göra det så överskådligt 

som möjligt för läsaren kommer de yrken som nämns att redogöras för nedan i  tabell 3. 

De yrken som står inom parantes är yrken som karaktärer antas ha, drömmer om, eller har 

som ett alternativ till framtiden. 

Tabell 3. Representation av yrken kopplade till män och kvinnor 

 Män Kvinnor 

Good Stuff B servitör, skådespelare, tågkonduktör, manager, 

anställd på Macdonalds, lärare, pilot, 

fotbollsspelare, fotbollsdomare, sångare, 

musikant, rånare, fältjägare, bonde 

flygvärdinna, fotbollsspelare, 

skådespelare 

Spotlight 7 veterinär, gruvarbetare, skomakare, professor i 

fysik, fotbollsspelare, tatuerare, 

busskonduktör, busschaufför, bankir, idrottare, 

spion, verkställande direktör 

lärare, amerikansk 

fotbollsspelare, safari guide, 

surfare, idrottare, tjänsteman, 

chef inom en spionrörelse 

Wings 7 rockstjärna, advokat, rektor, anställd på 

pizzeria, lärare, fotbollsspelare, 

premiärminister, författare/poet, (journalist, 

idrottslärare) 

detektiv, lärare, supermodell, 

blivande sjuksköterska, 

kläddesigner 

What’s Up 7 ägare av järnhandel, hundtränare, portier, 

jägare, vaktmästare, musikant, livvakt, 

rockstjärna, pirat, lärare 

lärare, rektor 

Good Stuff D neurolog, krokodiljägare, mimare, skeppare, 

besättningsman, biskop, president, pianist, 

direktör, rockstjärna, minister, lärare, 

ubåtskapten, författare, naturfotograf, 

huvudförfattare, vetenskapsman, (arkitekt, 

mekaniker) 

läkare, (veterinär, supermodell, 

förskolelärare, ingenjör, värd för 

pratshow, tandläkare, författare, 

konstnär) 

Spotlight 9 filmskapare, advokat, tjänare, bartender lärare, rektor, vakt, barnskötare, 

(prostituerad, hemmafru) 

Wings 9 lärare, skådespelare, författare, president, 

guvernör, brandman, rånare, advokat, detektiv 

författare, receptionist 

What’s Up 9 pianist, chef, handledare i engelska, doktor, 

advokat, kock, restaurangägare, lärare, 

kontorist, byggare, magiker 

reporter, flygvärdinna 

 

Det framgår i Tabell 3 att män har i princip genomgående fler yrken än vad kvinnor har i 

de utvalda texterna. Många av de yrken som förekommer är också könsstereotypiska med 

flera kvinnor som har vårdande yrken som barnskötare, sjuksköterska och förskolelärare 

med mera. Det förekommer också kvinnor med mer fysiska och aktiva yrken som 

fotbollsspelare och surfare vilket bryter mot könsnormen men överlag finns kvinnor 

representerade i väldigt få yrken. Kvinnor är också starkt underrepresenterade i yrken 

med längre akademisk bakgrund. Endast en kvinnlig läkare nämns och yrkena veterinär 

samt ingenjör förekommer en gång var som en dröm för framtiden. Män har många fler 



25 

 

yrken av denna karaktär. Flera anges vara advokater och det finns en neurolog, en doktor 

vid ett universitet, en vetenskapsman med mera. 

Många av de yrken som män innehar i texterna är också könsstereotypa med många 

aktiva och fysiska yrken som till exempel: byggare, skeppare, gruvarbetare med mera. 

Många män förekommer också i maktpositioner som bland annat president, guvernör, 

direktör med mera. Männen har färre yrken som bryter mot normen än vad kvinnorna har. 

Ingen man har ett vårdande yrke i någon av texterna. 

5.2.2 Välkända personer 

Valet att inkludera de välkända historiska personer som nämns i texterna handlar om att 

få en överblick över könsfördelning och därigenom kunna dra vissa slutsatser. Främst är 

det dock intressant att se urvalet av berömda personer och hur de framställs, med tanke 

på deras ikoniska roll i samhället och deras roll som förebilder. I följande tabell finns alla 

berömda personer som nämns i de utvalda texterna. Personerna har delats in i följande 

kategorier: Kulturpersonligheter, politiskt viktiga, vetenskapsmän, idrottare och övriga 

för att enkelt kunna se mönster av yrkeskategorier. Alla kategorier finns in representerade 

i alla läroböcker och vissa personer kan passa in i mer än en kategori, men de har blivit 

indelade efter vad de främst är kända för. Personer som inte passar in i de givna 

kategorierna eller som inte med säkerhet kan delas in i någon av de övriga kategorierna 

har placerats i kategorin övriga.  

Tabell 4. Välkända personer som omnämns i läroböckerna uppdelade i yrkeskategorier 

 Män Kvinnor 

Good Stuff B 

 

Kulturpersonligheter:  

Bruce Willis, Elvis Presley, 

Charlie Chaplin, George Lucas, 

John Lennon, Jimi Hendrix, Kurt 

Cobain, Arthur Brown, Buffalo 

Bill 

 

Politiskt viktiga:  

George Washington, Abraham 

Lincoln, Sitting Bull 

 

Idrottare: 

José Luis Chilavert, Roy Cazaly 

 

Övriga: 

John D. Rockefeller, John 

Alcock, Lt. Ivan Mikhailovich 

Chisov, Nick Alkemade 

Kulturpersonligheter:  

J.K. Rowling, Marilyn Monroe 

 

Idrottare: 

Mia Hamm 

 

Övriga: 

Lillian Bettencourt, Vesna 

Vulovic 

Spotlight 7 Kulturpersonligheter:  

Clarke Gable, Anthony Hopkins, 

John Cleese, Rowan Atkinson, 

Matt Lucas, David Walliams, 

David Bowie, Elton John, Daniel 

Lindström 

 

Kulturpersonligheter:  

Mildred Wirt Benson, Marlene 

Dietrich, Spice Girls 
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Vetenskapsmän:  

Christer Fuglesang 

 

Idrottare: 

David Beckham, Herbert James 

Munro, Martin Strel 

Wings 7 Kulturpersonligheter:  

Paul McCartney, Daniel 

Radcliffe, John Lennon, William 

Shakespeare, J.R.R. Tolkien 

 

Politiskt viktiga:  

Prins Charles, Jakob I av 

England, Winston Churchill, 

Vilhelm Erövraren, Karl II av 

England 

 

Idrottare: 

David Beckham 

 

Övriga: 

Guy Fawkes 

Kulturpersonligheter:  

J.K. Rowling, Yoko Ono, 

Victoria Adams, Kate Moss, 

Naomi Campbell, Madonna, 

Annie Lennox 

 

Övriga: 

Prinsessan Diana, Stella 

McCartney 

 

 

What’s Up 7 Kulturpersonligheter:  

Johnny Depp, Rolling Stones 

 

Politiskt viktiga:  

Prins Charles 

Kulturpersonligheter:  

Madonna 

 

Övriga: 

Annie Taylor 

Good Stuff D Kulturpersnligheter:  

Steve Irwin, Sex Pistols 

 

Politiskt viktiga:  

Martin Luther King Jr 

 

Vetenskapsmän:  

Thomas Edison 

 

Övriga: 

Richard Branson 

Idrottare: 

Carolina Klüft 

 

Övriga: 

Terri Irwin 

 

 

Spotlight 9 Kulturpersonligheter:  

Oren Peli, Robert Pattinson, J.M. 

Coetzee, Viggo Mortensen 

 

Politiskt viktiga:  

Vilhelm Erövraren, Mao 

Zedong, Nelson Mandela 

 

Idrottare: 

Zlatan Ibrahimovic, Joe 

DiMaggio, Oscar Pistorius 

 

Övriga: 

Bill Gates, Kerry Max Cook 

Kulturpersonligheter:  

Jade Goody, Britney Spears, J.K. 

Rowling, Stephenie Meyer, 

Marilyn Monroe 

 

Idrottare: 

Zola Budd, Caster Semenya 
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Wings 9 Kulturpersonligheter:  

Leonardo DiCaprio, Patrick 

Swayze, Colin Firth, Jonathan 

Swift, Samuel Becket, George 

Bernard Shaw, William Butler 

Yeats, James Joyce, Seamus 

Heaney, Jack Nicholson 

 

Politiskt viktiga:  

Nelson Mandela, Mahatma 

Gandhi 

 

Övriga: 

Charles Peace, Jack the Ripper, 

Al Capone, Ted Bundy, Clyde 

Barrow, James Cook, Sir 

Edmund Hillary, David 

Livingstone  

Kulturpersonligheter:  

Jessica Lange, Marian Keyes, 

Kate Winslet, Whoopi Goldberg, 

Demi Moore, Jane Austen, 

Renée Zellweger 

 

Övriga: 

Bonnie Parker 

 

 

What’s Up 9 Kulturpersonligheter:  

William Shakespeare 

 

Vetenskapsmän:  

Arkimedes, Isaac Newton, 

Galileo Galilei 

 

Övriga: 

Clyde Barrow 

Övriga: 

Bonnie Parker, Prinsessan Diana 

 

 

 

Även här dominerar männen och det är genomgående fler manliga personer som nämns 

än kvinnliga. Precis som med de yrkesroller som förekommer finns det ett mindre utbud 

av kvinnliga berömdheter och vad dessa själva har eller hade för sysslor. Majoriteten av 

kvinnorna är kulturpersonligheter, till exempel skådespelare, författare, artister eller 

modeller. De som nämns flest gånger är J.K. Rowling som är författare, prinsessan Diana 

som är mest känd för sitt äktenskap med Prins Charles av England, Marilyn Monroe som 

var skådespelare, samt Bonnie Parker som var bankrånare.  

   Det finns större variation hos de manliga berömdheterna och många fler högt uppsatta 

personer som presidenter och vetenskapsmän. Några personer som är återkommande är 

Nelson Mandela; en före detta president, William Shakespeare som var författare och 

poet, Vilhelm Erövraren som var den första normandiska kungen av England samt Clyde 

Barrow; bankrånare. 

Ett exempel på framställning av både kvinnliga och manliga välkända personer finns i 

Good stuff B i en text som fokuserar på pengar. Texten är indelad i fyra delar som handlar 

om olika sätt att bli rik på. I texterna nämns exempel på hur tre kända personer har blivit 

rika: den amerikanska skådespelaren Bruce Willis, den amerikanska entreprenören John 

D Rockefeller och den franska affärskvinnan Liliane Bettencourt. Både Bruce Willis John 

D Rockefeller beskrivs som aktiva aktörer i förärvningen av sina rikedomar.”Become a 

waiter. After that you can become an actor and earn millions of dollars. This is what Bruce 

Willis did” (GSB, 2002: 7).  “You can look for oil. That is what John D Rockefeller did. 
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He found a lot of gold and it made him wealthy” (GSB, 2002: 7). Liliane Bettencourt som 

är den enda kvinna som nämns beskrivs i en mer passiv roll där hennes far är den som 

aktivt förvärvade förmögenheten: ”Find a rich dad. Liliane Bettencourt from France had 

a very rich dad. She inherited a company called l’Oréal” (GSB, 2002: 8).  Vidare fortsätter 

den fjärde och sista texten med inledningen: ”You didn’t find a rich dad? How about 

trying the lottery” (GSB, 2002: 8). Den första satsen förutsätter att för att ärva pengar 

behövs en rik pappa, medan en rik mamma utesluts. Textens urval av välkända rika 

personer bidrar till att männen framställs ha en mer aktiv roll i förvärvandet av sina 

förmögenheter medan den enda kvinnan som nämns framställs som en passiv mottagare 

i arvet efter en förmögen man. 

I Wings 7 finns också en text som beskriver kända brittiska personer. De utvalda 

personerna är: David Beckham, Prinsessan Diana, John Lennon, Winston Churchill, 

Stella McCartney och William Shakespeare. Det är en snedfördelning med dubbelt så 

många män som kvinnor men det är av särskild vikt är hur de framställs i texten. De fyra 

männen beskrivs utifrån sina professionella framgångar som de självständigt har uppnått. 

Prinsessan Dianas beskrivning börjar dock med att hennes kändisskap berodde på hennes 

äktenskap med den brittiska kronprinsen: ”A young nursery school aid married Queen 

Elizabeth’s son Charles, the Prince of Wales, in 1981 and became Princess Diana” (W7, 

2008: 150). Även Stella McCartneys beskrivning inleds med hur hennes kändisskap 

började genom hennes pappa Paul McCartney: ”Being the daughter of the ex-Beatle Paul 

McCartney Stella was born into fame” (W7, 2008: 151). Inget av dessa påståenden är 

felaktiga men däremot kan urvalet av välbekanta personer i texten ifrågasättas då båda 

kvinnliga representanterna framställs som resultatet av sin association med kända män 

och tilldelas därför en mer passiv roll i sitt kändisskap. Paralleller kan dras till den tidigare 

nämnda texten ur Good Stuff B där den enda rika kvinnan som nämndes, Liliane 

Bettencourt, var beroende av sin pappa i förhållande till sin rikedom. 

 

5.2.3 Könsstereotyper 

I denna del kommer de mönster som uppmärksammats vad det gäller texternas 

framställning av kvinnor respektive män i relation till könsstereotyper att redovisas. 

Enligt Nikolajevas (2004) uppställning av könsstereotyper tenderar män och pojkar att 

framställas som mer aktiva, känslokalla och våldsamma medan kvinnor och flickor 

framställs mer som passiva och känslomässiga. Det mönstret återfanns i de utvalda 

texterna för detta arbete. Kvinnliga karaktärer förekommer oftare i koppling till texter 

som handlar om relationer och kärlek. Kvinnliga karaktärer framställs också oftare som 

romantiskt intresserade av en partner än pojkar. Exempel på detta finns i What’s Up 7 där 

Kelly, en 14-årig flicka, beskriver hur hon längtade efter att få gå på hennes bästa väns 

party: ”The boy I’d liked for months was going to be there” (WU7, 2004: 27). Kvinnliga 

karaktärer framställs alltså som mer intresserade av romantik än manliga karaktärer vilket 

tyder på könsstereotypiska framställningar. 
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Ett annat tydligt mönster som framkom under analysens gång var att manliga 

karaktärer ofta figurerar som kriminella och utövare av våld och hot medan kvinnliga 

karaktärer ofta är offren för förövarna.  

Det finns dock kvinnliga karaktärer som bryter mot könsnormer och framställs som 

aktiva, och vid enstaka tillfällen även som våldsamma. Cirka en tredjedel av texterna visar 

på en genusmedvetenhet och försöker aktivt motverka könsstereotyper. Exempel på detta 

är ett kapitel i Good Stuff B som handlar om fotboll där den första texten redogör för 

fotbollens historia och påpekar att flickor har spelat fotboll väldigt länge: ”And did you 

know that girls have played fotball since 206 BC?” (GSB, 2002: 76). Det tyder på ett 

försök att motverka könsnormer, men försöket misslyckas eftersom den citerade 

meningen är det enda stället i kapitlet om fotboll, som består av fyra texter, där kvinnor 

nämns. Endast män figurerar genom resten av kapitlet. Försök har alltså gjorts till att 

motverka könsnormer men i detta fall inte i tillräckligt stor utsträckning. Generellt 

försöker alla läroböckerna att framställa kvinnor som mer aktiva inom sport och det är 

kanske ett mycket tydligt sätt att motverka könsstereotyper på som elever kan relatera till. 

Manliga karaktärer bryter mer sällan mot normen och framställs som aktiva, 

känslokalla samt våldsamma. Manliga karaktärer förekommer oftare i texter som 

fokuserar på handling och inte så mycket på känslor. De flesta gånger då manliga 

karaktärer framställs som mer emotionella är i situationer av stress eller fara. Exempelvis, 

framställs en manlig karaktär som rädd i en text där han håller på att bli tatuerad: ”I don’t 

think I was crying. I was just scared” (S7, 2008: 69). En manlig busskonduktör beskrivs 

bryta ihop i tårar en stressig kväll på grund av en busspassagerare som vägrar följa hans 

direktiv: ”Everone just sat there. No one did anything to help him. But then the driver got 

out of his cab and had a chat with the conductor” (S7, 2008: 104). Intressant är att 

berättelsen avslutas med att konduktören efter att ha lugnat ner sig och fortsatt färden 

verkar börja bryta ihop igen och hur det beskrivs: ”I saw the conductor’s face crumple. 

The whole bus sighed… here we go again!” (S7, 2008; 104). Konduktörens emotionella 

utbrott framställs alltså som något störande, vilket kan vara förståeligt i berättelsen då han 

hindrar bussfärden, men det kan också tolkas bejaka könsstereotyper då det enligt 

traditionella manliga könsnormer inte är tillåtet för män att visa sig alltför emotionella.  

     I Spotlight 7 finns en särskilt intressant text där kvinnor förutsätts vara normen och 

män undantaget vid användning av smink. Textens titel är ”Guy-liner and Man-scara” 

vilket tydligt visar på hur orden eyeliner och mascara är genuskodade ord som förknippas 

med kvinnor. Genom användandet av guy-liner och man-scara utmålas män som 

använder smink som något som är ovanligt och bör uppmärksammas. Det liknar hur 

användandet av fraser som exempelvis kvinnlig läkare utmärker läkare som är kvinnor 

som något ovanligt utanför normen.  

I texten ”Guy-liner and Man-scara” beskrivs hur vissa män och pojkar nu i senare tid 

har börjar använda smink för att se bättre ut främst genom att dölja hudproblem eller acne 

men fortsätter med hur mer uttalat smink bara används av män på scen:  

But really heavy make-up is normally used only by men on stage, like rockers, or 

film stars. They are in the spotlight. They want to stand out – and they do! Sometimes 
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it is impossible to tell whether the artist is male or female. The secret is called guy-

liner and man-scara (S7, 2008: 74). 

Smink uttrycks här vara så pass kvinnligt genus-kodat att män som sminkar sig ofta 

uppfattas som androgyna eller kan misstas för kvinnor. Texten förutsätter också att män 

som sminkar sig är extrema undantag men texten beskriver vidare Ted, en 15-årig pojke 

som sminkar sig och hans tankar kring detta: 

I want to look good and not like everyone else. Sometimes other boys ask me if I’m 

gay but I’m not. The girls at school like my look. Mum and Dad aren’t too happy 

about it but they accept it as long as I do okay at school (S7, 2008: 74). 

Detta stycke reflekterar hur samhällets normer kring manligt och kvinnligt kan påverka 

någon som bryter mot de normerna, och i detta fall en pojke som bryter mot traditionella 

manliga könsroller och använder sig av något traditionellt kvinnligt. Det som framgår 

tydligt är att det finns ett starkt ifrågasättande från andra pojkar och familjen, medan 

flickor i Teds skola är mer accepterande av Teds användning av en annan typ av 

maskulinitet än den traditionella. 

Texten beskriver vidare hur användningen av smink daterar tillbaka till Egypten ca 

4000 f.v.t. men utelämnar huruvida både män och kvinnor har använt smink genom 

historien. Texten avslutas sedan med att beskriva hur flickor kanske måste akta sig nu när 

pojkar också har börjar använda smink: 

Watch out girls! If boys find your make-up, they probably won’t use it as wall paint. 

Some may well use it on their faces. They want to make themselves more attractive 

too. Or are boys becoming more like girls? (S7, 2008: 74). 

Denna slutsats kan anses vara problematisk i flera avseenden. Samtidigt som texten lyfter 

fram ett normbrytande område så befäster den också könsstereotyper genom antagandet 

att läsaren håller med om och lever i de traditionella könsrollerna genom bland annat 

frasen ”watch out girls!” som förutsätter att det bara är flickor som i normalfall använder 

smink. Den sista meningen där frågan ställs om pojkar börjar bli mer som flickor knyter 

ännu hårdare ihop tanken kring hur smink är naturligt sammankopplat med kvinnor vilket 

kan anses förstärka könsstereotypen som texten kanske hade som syfte att diskutera. 

Sammanfattningsvis kan det alltså utläsas försök till att motverka könsstereotyper i 

texterna men att könsstereotyper också kanske omedvetet förstärks. 

5.3 Kvinnor respektive män i bilder 

Detta delkapitel är uppdelat i två delar. Den första kommer att visa resultatet av 

frekvensen av kvinnor respektive män i texternas tillhörande bilder. Den andra delen 

behandlar hur könen framställs i bilderna. 

5.3.1 Kvinnors respektive mäns frekvens i bilder 

I Figur 1 nedan redogörs för bilder med bara män, bilder med bara kvinnor, bilder med 

båda samt bilder där det inte gör att utröna könet. Totalt har 260 bilder analyserats. 
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Figur 1. Frekvens av representation av kön i bilder tillhörande analyserade texter i läroböckerna uppmätt i 

antalet gånger kvinnor och män förekommer i bilderna 

Som det framgår av Figur 1 är männen överrepresenterade i jämförelse med kvinnorna 

överlag.  

I Tabell 5 som följer nedan finns fler uppgifter vilka är baserade på hur frekvent män 

och kvinnor förekommer i bilder som innehåller bara det egna könet samt hur frekvent de 

förekommer i bilder som innehåller mer än ett kön. 

Tabell 5. Frekvens av kvinnor respektive män i bilder tillhörande texterna. 

 Totalt 

antal 

bilder 

Endast 

Män 

Endast 

Kvinnor 

Män i 

bilder 

med flera 

kön 

Kvinnor i 

bilder 

med flera 

kön 

Totalt 

antal 

män 

Totalt 

antal 

kvinnor 

Good 

Stuff B 

40 34 7 8 6 42 13 

Spotlight 

7 

30 13 20 16 13 29 33 

Wings 7 39 27 13 12 10 39 23 

What’s 

Up 7 

34 18 15 9 2 27 17 

Good 

Stuff D 

24 21 14 8 6 29 22 

Spotlight 

9 

40 31 13 17 13 48 26 

Wings 9 31 32 19 5 13 51 18 

What’s 

Up 9 

22 12 5 13 12 25 17 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Män

Kvinnor

Båda

Går ej att utläsa



32 

 

Överlag finns en snedfördelning av representationen av kvinnor och män i bilder som 

antingen innehåller bara kvinnor eller bara män. Det enda undantaget är Spotlight 7 där 

fler kvinnor förkommer än män med 20 stycken kvinnor och 13 män i bilder med bara ett 

av könen.  

     Den största snedfördelningen av bilder med bara ett av könen finns Good Stuff B, med 

34 män jämfört med 7 kvinnor, Wings 7, med 27 män och 13 kvinnor, Wings 9, med 32 

män och 5 kvinnor, samt Spotlight 9 med 31 män och 13 kvinnor. Detta resultat speglar 

den kvantitativa mätningen av män och kvinnor i subjekts- och objektpositioner där Good 

Stuff B, Wings 7 och Wings 9 hade den största snedfördelningen. Intressant är att Spotlight 

9 som hade en relativt jämn fördelning av kvinnor (44,5%) och män (55,5%) i 

subjektspositioner har en stor snedfördelning vad gäller representationen av kvinnor och 

män i bilder. 

5.3.2 Bildernas framställning av kvinnor respektive män 

Här följer en redovisning av hur kvinnor respektive män framställs i bilderna. Varje 

manlig och kvinnlig karaktär har bedömts vara normbekräftande = kategori 1, neutral = 

kategori 2 eller normbrytande = kategori 3. För denna bedömning har Nikolajevas (2004: 

129) tabell använts, se kapitel 2.1.2. Exempelvis har en kvinna/flicka som passivt ler mot 

kameran blivit placerad i kategori 1, medan en kvinna/flicka som spelar fotboll har blivit 

placerad i kategori 3. Klädsel och utseende har också tagits med i beräkningen och till 

exempel om en man/pojke har klänning på sig i bilden har han blivit placerad i kategori 

3. En person har blivit placerad i kategori 2 om de visas i bilden utan att tydligt 

demonstrera varken normbekräftande eller normbrytande beteende.  

Resultatet följer nedan i tabell 6: 

Tabell 6. Normbekräftande, neutralt och normbrytande värden i läroböckers bilder. 

 Män: 

kategori 1 

Män: 

kategori 2 

Män: 

kategori 3 

Kvinnor: 

kategori 1  

Kvinnor: 

kategori 2 

Kvinnor: 

kategori 3 

Good Stuff 

B 

41 0 1 10 0 3 

Spotlight 7 27 0 2 20 0 13 

Wings 7 36 0 3 19 0 4 

What’s Up 

7 

20 3 4 18 1 2 

Good Stuff 

D 

27 1 1 13 2 4 

Spotlight 9 34 8 4 13 5 4 

Wings 9 44 1 6 17 0 1 

What’s Up 

9 

19 4 2 15 0 2 

Tabell 6 visar att de flesta framställningarna av kvinnor respektive män i bilderna är 

normbekräftande och de är sällan normbrytande. I flera fall framställs kvinnor överlag 

som mer normbrytande än män med det främsta exemplet i Spotlight 7 där 13 kvinnor 
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framställs som normbrytande jämfört med bara två män. Tänkbara anledningar till detta 

kommer att diskuteras i nästa kapitel.  
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6 Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka fördelningen av kvinnor och män samt 

huruvida könsstereotyper utmanas eller förstärks i de utvalda läroböckerna. Resultatet 

visar genomgående en snedfördelning av kvinnor och män där män får mer utrymme i 

subjekts- och objektpositioner. Även i bilder är män generellt överrepresenterade och 

kvinnor underrepresenterade med Spotlight 7 som enda undantag. Detta resultat skiljer 

sig delvis från tidigare svensk forskning om granskning av läroböcker då en relativt jämn 

könsfördelning funnits. Andersson (2005) fann dock också en snedfördelning med en 

överrepresentation av män i hans granskning av läroböcker i Franska och Tyska för 

gymnasiet. Internationell forskning Foroutan (2012), Lee (2014) och Aydmoglu (2014) 

har också visat en större snedfördelning med en underrepresentation av kvinnor i 

läroböckerna.  

     Det finns relativt få svenska studier som granskat just engelska läroböcker och det kan 

vara en anledning till att resultatet av denna undersökning skiljer sig från större delen av 

den tidigare svenska forskningen. Resultatet blir dock intressant ur synvinkeln att 

mönstret för överrepresentation av män och underrepresentation av kvinnor återfinns i 

forskning från så pass spridda länder med olika traditioner och kulturer som Japan, Iran, 

Turkiet och Sverige. Kanske vi i Sverige inte har hunnit lika långt i jämställdhetsarbetet 

som vi vill tro eller kanske är det som SIL (1987) diskuterade att det svenska samhället 

har hunnit längre i förverkligandet av jämställdhet jämfört med England, Frankrike och 

Tyskland och en tanke är att läroböckerna ska spegla vardagen i dessa länder.  

     Det argumentet går kanske att tillämpa när det kommer till representation av attribut 

kopplade till genusdiskurs, som till exempel normbekräftande framställningar, men är 

dock svårt att tillämpa på ren statistisk fördelning då befolkningsmängd i de flesta länder 

är mer jämnt fördelad än vad representation i flera av de undersökta läroböckerna visar. 

     Resultatet visade vidare att det verkade finnas viss medvetenhet kring könsstereotyper 

och försök till att motverka dessa var särskilt tydliga gällande kvinnor som ofta 

framställdes som aktiva inom exempelvis sportaktiviteter i både text och bilder. 

Detsamma gällde inte för män som framställdes mer könsstereotypa enligt Nikolajevas 

(2004) uppställning (se kapitel 3.1.2). Det kanske beror på att män som bryter mot 

könsnormen, enligt Conell (2009), får ett negativare bemötande än kvinnor som bryter 

mot könsnormen. Detta kanske i sig är ett resultat av rådande könsnormer. Som tidigare 

nämnts hävdar Hedlin (2010) att normer inte är något naturgivet utan är kopplat till makt, 

och att den yttersta formen av makt är makten att konstruera det normala. I vårt samhälle 

står mannen som norm och kvinnan står därför som avvikande. En kvinna som bryter mot 

kvinnliga könsstereotyper kan därför antas följa den ”normala” manliga normen som i 

vissa situationer är mer accepterad än den avvikande kvinnliga. Det kan alltså antas ligga 

en högre status i manliga könsnormer än kvinnliga. Genom detta resonemang förklaras 

också varför män mer sällan framställs bryta mot den manliga könsnormen eftersom det 

i så fall innebär en minskning av status att följa ett mer avvikande beteende. Detta gick 

exempelvis att se i texten ”Guy-liner and Man-scara” i Spotlight 7 (2008: 74) där män som 

använde sig av smink, vilket traditionellt är kopplat till femininitet, framställdes som extrema 
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undantag och där en pojke uttryckte att hans sexualitet ifrågasattes på grund av hans användning 

av smink. ” Sometimes other boys ask me if I’m gay but I’m not. The girls at school like 

my look. Mum and Dad aren’t too happy about it but they accept it as long as I do okay 

at school” (S7, 2008: 74). Intressant att lägga märke till här är att pojken framställdes 

känna sig accepterad av jämnåriga flickor men upplevde ett ifrågasättande från jämnåriga 

pojkar. Det kanske indikerar att flickorna i detta fall lättare kunde acceptera pojkens 

normbrytande beteende eftersom det enligt kvinnliga könsmönster är ett normalt 

beteende, men det är onormalt i manliga kretsar. Kanske finns det också en möjlighet att 

kvinnor på en generell nivå lättare accepterar mäns normbrytande beteende eftersom det 

bidrar till att normalisera det som annars kan anses vara kvinnligt och därmed ”onormalt” 

jämfört med den rådande manliga normen. 

     Vidare fanns det genomgående, trots försök till att motverka detta, könsstereotypiska 

framställningar av både män och kvinnor där kvinnor främst framställdes som mer 

känslosamma och sårbara medan män framställdes som mer aktiva och känslokalla. Det 

resultatet stämmer överens med majoriteten av både svensk och internationell tidigare 

forskning (se kapitel 3.2). Detta kan tyckas bakåtsträvande enligt skolverkets uppsatta 

mål i läroplanen för grundskolan: 

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, 1994: 4; Skolverket, 2011: 3). 

Tydligast visar resultatet en snedfördelning gällande yrken och framställning av välkända 

historiska personer som bryter mot skolverkets mål. Många av de yrken som förekommer 

i texterna är könsstereotypiska med flera kvinnor som har vårdande yrken som 

barnskötare, sjuksköterska och förskolelärare med mera. Många av de yrken som män 

innehar i texterna är också könsstereotypa med många aktiva och fysiska yrken som till 

exempel: byggare, skeppare, gruvarbetare med mera. Det förekommer också kvinnor med 

mer fysiska och aktiva yrken som fotbollsspelare och surfare vilket bryter mot 

könsnormen men överlag finns kvinnor representerade i väldigt få yrken. Framställningen 

av yrken följer alltså en könsstereotypisk genusdiskurs och kan därför inte sägas bidra till 

att motverka traditionella könsmönster.  

     Som tidigare nämnt påstår Hirdman (2001) att stereotyper vidmakthåller över- och 

underordning genom att mannen har rätten att värja sig undan etiketter medan kvinnan är 

fast i en stereotyp. Resultatet av denna undersökning tyder dock på att båda könen är fast 

i könsstereotyper men att könsnormer har olika status där män kan ha det svårare att bryta 

sig ur könsstereotypiskt beteende än kvinnor, beroende på den status kopplad till manliga 

respektive kvinnliga könsnormer.  

     En återkommande fråga som lyftes i undersökning genomförd av SIL (1987) är 

huruvida läroböckerna ska spegla det svenska samhället eller, i detta fall, engelsk kultur. 

Det blir också en mer komplicerad fråga eftersom engelskspråkig kultur inte existerar 
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som något enhetligt utan är spridd över stora delar av världen. Till exempel kan Indien 

som ett engelskspråkigt land skilja sig i viss omfattning gällande synen på genusdiskurs 

och könsnormer jämfört med ett annat engelskspråkigt land som exempelvis England. 

Det är därför svårt att definiera hur en engelsk lärobok som ska spegla vardagen i 

engelskspråkiga länder kopplad till genusdiskurs ska vara utformad. SIL (1987) framhöll 

dock att det i slutändan är de svenska läromedelsförfattarna bör ha ett kritiskt 

förhållningssätt till de könsroller som presenteras i läroböcker vilket är ett antagande jag 

håller med om. 

     Läroböckerna som granskats i denna undersökning har funnits till stor del förstärka 

könsstereotyper, men det innebär inte att de inte är lämpliga att använda i undervisning. 

Som nämnts tidigare är det enligt Sunderland (2000) en felaktig och missvisande bild att 

se läsaren som passiv. Sunderland menar att om en lärobok förhåller sig neutralt till genus 

betyder det inte nödvändigtvis att genus kommer att behandlas neutralt i användningen 

av läroboken i klassrummet. Hon menar vidare att en text som är full av könsstereotyper 

istället kan behandlas ifrågasättande och utmanande av lärare och elever. Det innebär att 

de granskade läroböckerna kan bidra till ett kritiskt förhållningssätt till genusdiskursen i 

klassrummet, men läraren måste då själv vara medveten om framställning av genus i de 

läroböcker som används  

     Denna studie finner därför att läraren har ett särskilt stort ansvar att granska de 

läroböcker som används i klassrummet och att anpassa undervisningen efter materialet. 

Baserat på den snedfördelning av kvinnor och män i de analyserade läroböckerna och den 

starka förekomsten av könsstereotyper och normbekräftande framställningar krävs också 

ett uttänkt tillvägagångssätt i användningen av läroböcker. Resultatet av denna 

undersökningen visar också att det finns stor möjlighet till ifrågasättande av normer, och 

läroböckerna kan därför användas till öppna upp diskussioner i klassrummet. 

Läroböckerna kan också bidra till att uppmärksamma eleverna på normers förekomster. 

Icke-neutrala läroböcker kan därför ses som ett verktyg för att lära eleverna källkritiska 

och analytiska metoder fästa i bekanta sammanhang för dem, det vill säga deras egna 

läroböcker. Det resonemanget är såklart inte bara knutet till läroböcker utan gäller även 

autentiskt material som används i klassrummet och som kan vara starkare knutet till 

lärarens egna intressen och därför fodrar en medvetenhet och granskning. Resultatet visar 

alltså hur viktigt det är att granska det material som används i klassrummet och därför är 

denna undersökning av särskild vikt. 

     Kopplat till användningen av material i klassrummet hävdar Sunderland (2000) vidare 

att för att få ett mer utvidgat perspektiv på hur genus representeras i läroböckerna ska inte 

bara en analys av texten göras utan också en analys av hur texten används i klassrummet, 

och det är något som vore av intresse för vidare forskning inom detta område. 
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