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Sammanfattning 

Denna läromedelsanalys tar sin början i tidigare forskning som dels är internationell men 

också nationell. Läromedel är ett begrepp som har många attribut med sig, denna studien 

har valt att endast fokusera på fysiska läroböcker. Det som har genomsyrat hela arbetet och 

i synnerhet analysen av läroböckerna är socialkonstruktionism samt genusteori. Syftet med 

studien är att öka medvetenheten om hur genus kan konstrueras i läroböcker i ämnet 

svenska. För att uppnå syftet ställdes frågeställningar om hur andelen män och kvinnor samt 

hur de framställs i läroböcker. I denna studie har läroböckerna analyserats ut ett kvantitativt 

och kvalitativt perspektiv. Granskningen av läroböckerna har genomförts i samarbete 

mellan författarna där båda har varit lika delaktiga samt haft inflytande i studiens alla delar.  

Nyckelord: Genus, läromedelsgranskning, läromedel, Jämställdhet. 
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1.Inledning   

 
I läroplanen (Skolverket, 2018) står det att rektorn ansvarar för den arbetsmiljö som gör att 

eleverna får tillgång till läromedel av god kvalité. Att granska läromedel var en uppgift som 

en gång i tiden låg på statens ansvar, men detta ansvar flyttades från staten till den aktuella 

skolan i början av nittiotalet (Ammert, 2011). Idag är det lärarna som genomför kontrollen av 

böckerna som ska köpas in, lärarnas granskning av läromedel har däremot visat sig vara 

bristfällig (Skolinspektionen, 2011). ”För en inte fördelaktig del av den svenska befolkningen 

är läroböcker i skolan de enda böcker de läst” påstår Ammert (2011, s.28) när han i sin tur 

refererar till en gammal LO-rapport. Statistik från SCB visar även på att tolv procent av 

befolkningen har mindre än en meter hyllmeter böcker hemma, varav sextiotvå procent av 

dem motsvarar personer av manligt kön. Enligt SCB kan detta indikera på bokläsning hos den 

svenska befolkningen (Antoni, 2003). Utöver det visar det sig att bara två procent av lärarna 

inte använder läromedel i sin undervisning (Englund, 2011). Vikten av vad läroböcker 

förmedlar, oavsett om det är ett kunskapsinnehåll eller om hur normer eller värderingar 

presenteras är det viktigt att undersöka dem. 

Skolan som instans spelar roll för elevernas uppfattning av omvärlden, där jobbas det även 

aktivt för att verkställa de grundläggande värden som står formulerade i värdegrunden. Så 

sent som den första juli 2018 reviderades den svenska läroplanen mot ett förtydligande av 

skolans jämställdhetsuppdrag. Denna reviderings ambition är att tydliggöra att arbetet med 

jämställdhet är något som alla skolor ska ansvara för (Regeringskansliet, 2018). En av de nya 

formuleringarna lyder: 

 

Skolan ska 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. 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. 

                                                                                         (Skolverket, 2018, s. 5). 

 

I den gamla, reviderade versionen av lgr11, var substantiven kvinnor och män med i 

formuleringarna, idag heter det elever. Begreppet könsmönsters roll i den nya läroplanen är 

också förändrat, förut hade skolan ett ansvar i att motverka traditionella könsmönster, idag 
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ska alla könsmönster som hämmar eleverna motverkas. Slutligen har inställningen om vad 

som påverkar uppfattningen om vad som är kvinnligt och manligt gått från att enbart 

inkludera bemötande, bedömning, krav och förväntningar - till att även inkludera hur skolan 

organiserar utbildningen.       

Utöver den senaste revideringen i läroplanen så är det en pågående diskussion om kvinnor 

och män och de olika förutsättningar de har. Allt från förenta nationernas konvention mot 

kvinnodiskriminering från sjuttiotalet, till #metoo rörelsen som är mer aktuell idag. Med tanke 

på alla dessa formuleringar om individers läsvanor, revideringar och samhällsdiskurser anser 

vi att det är relevant att se på den kanske omedvetna konstruktionen av genus i läroböcker i 

ämnet svenska.    

Den forskning som tidigare har bedrivits inom detta område: Läromedel, genus, 

jämställdhet, könsroller. Är studier som har genomförts dels genom en gammal läroplan, en 

annan årskurs, ett annat ämne eller så är det en studie som genomförts internationellt. Vi anser 

därmed att det finns en kunskapslucka. Våra förhoppningar är att fler lärare - vilket tidigare 

konstaterat är de som i regel gör inköp av nya läromedel - ska bli mer medvetna om vikten av 

vad dessa läromedel förmedlar i form av skapandet av genus. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att öka medvetenheten om hur genus kan konstrueras i 

läroböcker i svenskämnet. De frågeställningar som används för att besvara detta syfte är: 

 

Hur ser fördelningen ut mellan kvinnor och män i läromedlen? 

Hur framställs de båda könen i läroböckerna?  
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2. Bakgrund 

2.1 Begreppet lärobok 
 

Innan arbetet fortsätter bör en definition av begreppet lärobok göras, det är ett begrepp som 

är frekvent återkommande i denna text. Lärobok förklaras i nationalencyklopedin som resurs 

för lärande och undervisning. Läroböcker, läseböcker och övningsböcker kategoriseras under 

läromedel. Även digitala resurser anses vara läromedel (Helander, 2019). Material som täcker 

hela eller delar av en kurs i ett ämne samt uppfyller en pedagogiska behov klassas som 

läromedel (SLFF, 2019). Enligt skolverket (2006) kallas läromedel även för pedagogiska 

texter som delas i formellt pedagogiska texter och informellt pedagogiska texter. De 

informella pedagogiska texterna är inte anpassad efter kursplanen, t.ex. arbetsblad och andra 

enstaka improviserade övningar. Det formella pedagogiska texterna innebär att läromedlen är 

utformade efter att uppfylla några av, om inte alla, punkter i kursplanen för visst ämne. Denna 

studie ska endast fokusera på de formella pedagogiska texterna. 

 

2.2 Begreppet genus 
 

Begreppet genus är också vanligt förekommande i denna studie, definitionen av begreppet 

är att det är en skillnad mellan de två biologiska könen: Hanar och honor. Skillnaden ligger 

först och främst i att kvinnor och män har olika kulturella betingelser, föreställningen bygger 

på dikotomi och skillnad (Connell & Pearse, 2015). Om begreppet skulle beskrivas i en 

mening så skulle den meningen vara: Genus är konstruerat i sociala och kulturella 

sammanhang som reflekterar de normer som finns mellan män och kvinnor (Hirdman, 2001). 

Begreppet i sig handlar inte enbart om kvinnor och män, eller om kvinnligt och manligt utan 

också om makt och den demokratiska rätten i samhället. Det rör allt från maktfördelning i 

samhälle och i organisationer till att synas i läroböcker, ur ett genusperspektiv skapas normer 

i samhällets alla instanser (Hedlin, 2006). Genusvetenskapens huvudsakliga syfte är att lyfta 

fram frågor om de två könen i samhälle, litteratur, filosofi, historia och naturvetenskap. 

Genom att minska skillnaderna mellan manligt och kvinnligt för att kunna uppnå ett mer 

jämställt samhälle (Thurén, 2002).  Forskning inom genus och introduktionen av genus i 

Sverige har gjort av Yvonne Hirdman vilket gör henne till huvudreferens under flertal 

rubriker och diskussion om genus i denna studie. Hennes nämnda verk kan anses äldre men 

har relevans för studiens syfte. 
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2.3 Genus och läroboken 
 

Historiskt sett har kvinnan beskrivits som underordnad till mannen sedan länge i böcker och i 

andra sammanhang. Vad som anses manligt respektive kvinnligt är i ständig förändring, dock 

präglas dagens västerländska samhälle av de äldre nedvärderande tankarna om kvinnan som 

underordnad till mannen enligt (Hirdman, 2001). Det är viktigt att skolor motverkar språkbruk 

som nonchalerar eller marginaliserar kvinnor och bevarar könsroller, läroböcker i skolan ska 

undvika att fungera som mellanhand för en fördomsfull och stereotypisk världsbild (Milles, 

2008). I läromedel kan det finnas ett maktförhållande som behöver belysas och reflekteras 

över vid ett urval eller vid ett inköp av nya läromedel till skolan. I böckerna finns det 

information, kunskaper och perspektiv som författarna vill befästa hos eleverna, samtidigt 

som andra perspektiv som inte är välkomna utelämnas ur läromedlen. Att det finns ett ”filter” 

i skapandet av läromedel och eftersom det inte är möjligt att inkludera allt i böckerna, så 

betyder det att något måste kompromissas bort eller rent utav exkluderas (Karlsson, 2011). 

Kompromissas jämställdhetsaspekten bort i skapandet av böckerna genom ett lexikalt innehåll 

som missgynnar eller osynliggör kvinnor och män fungerar då språket som ett verktyg för 

maktmissbruk (Milles, 2008).  

 

Jämställdhet önskas uppnå genom lika lön, arbetsvillkor och möjligheter i samhället, och 

det är i dagens samhälle något som är eftersträvansvärt. För att främja jämställdhet mellan 

män och kvinnor behöver också språket vara jämställt. Där könet på personen inte är viktigt 

skall ett könsneutralt språkbruk i första hand användas samt att kvinnor och män ska nämnas 

ungefär lika mycket (Milles, 2008). Förhållandet mellan hur ofta män och kvinnor omnämns i 

texter bör inte överstiga 60% eller understiga 40%, representationen skall vara inom det 

intervallet (Statistiska centralbyrån, 2018. Milles, 2008).  

 

Utöver att balansen mellan hur ofta kvinnor och män nämns i text bör vara relativt jämn är 

det också viktigt att de ges ungefär samma värde i texten. Ett vanligt sätt att skildra kvinnor i 

läroböcker är att beskriva dem som ex. snäll, samtidigt som män mer ofta beskrivs som långa 

eller stora. Kvinnor ges ofta en roll som mer passiva och orienterade runt hemmet samt att de 

definieras mer utefter deras relationer. Mannen däremot tillskrivs mer ofta en aktiv roll, 

orienterade runt sin yrkesroll samt rör sig utanför hemmets fyra väggar (Milles, 2008). Det 

finns även tillfällen där kvinnor har marginaliserats i en sådan grad att de i vissa läroböcker 

kan bortses ifrån eller rent utav negligeras helt. Ett tydligt exempel på detta är illustrerat i en 
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lärobok om fysik, den boken har enbart valt att presentera manliga vetenskapsmän. Endast vid 

ett tillfälle i den boken nämns ett kvinnligt namn på en naturvetare, och det namnet är Curie. I 

den boken är Curie en hund, och ägaren till hunden: Han (Wright, 1999).     

 

2.4 Forskningsbakgrund 
 

      Under denna rubrik presenteras forskning i form av en sammanställning av flertal nationella och 

internationella forskningar. Den internationella forskningen är inte menad att motsvara svensk 

läromedelsforskning då politiska, religiösa och kulturella aspekter kan vara av betydelse för 

formandet av läroböckerna i dessa länder. Forskningen ska ge en inblick på läromedelsgranskning, 

precis som de nationella forskningarna. 

 

Tomlinson (2012) menar att granskning av läroböcker är en viktig aspekt av 

läromedelsutveckling och undervisning då det bidrar till förbättringar och förändringar i 

kvalitén av läroböcker samt undervisning. Ett kritiskt förhållningssätt till läromedel sätter 

högre förväntningar på läroböcker som tillverkas och används i undervisningssyfte menar 

Tomlinson (2012) som även påstår att dessvärre är det en brist på forskning om läromedel 

samtidigt som de frekvent används i dagens skolsystem och undervisning. Skol- och 

elevresultatet har en stark koppling till läromedlen som används i undervisningen enligt 

Tomlinson (2012).  

 

      I en studie genomförd av Ohlander (2010) har jämställdhetsaspekten i två läroböcker i historia 

för gymnasiet och två för grundskolan har granskats. En likartad studie har genomförts av 

Wrights (1999) där avsikten har varit att granska tre läroböcker för gymnasiets A-kurs i fysik 

samt fyra läroböcker för grundskolans högre årskurser. Wright (1999) menar att kvinnliga 

fysikforskare har förbisetts då de inte har fått lika mycket uppmärksamhet som de manliga 

fysikforskarna vid skrivande av läroböckerna i Wrights (1999) studie. Ohlander (2010) visar 

på att fördelning av utrymmet i läroböckerna i historia inte är jämställd kvantitativt, alltså 

antal namn på män och kvinnor i registret av läroböckerna. Ohlander (2010) hävdar i sin 

granskning att läromedlen i historia visar på ”En föråldrad kvinnosyn”. Det är brist på 

kvinnliga förebilder samt kvinnliga historiska personer i de granskade läroböckerna enligt 

Ohlander (2010) som också framgår i Wrights (1999) studie av fysikläroböcker vilket visar på 

bristande kvinnliga fysikforskare i läroböckerna i fysik. Ovanstående indikerar på att det är 

värt att genomföra denna undersökning. Ohlander (2010) har kommit fram till att det 



 
 

6  

förekommer en obalans i namnregistret mellan män och kvinnor, där män nämns totalt 235 

gånger och kvinnor endast 14 gånger. I Wrights (1999) studie av fysikläroböcker visar på att 

kvinnor nämns 5 gånger i samtliga undersökta läroböckerna samtidigt som män nämns 44 

gånger som mest i namnregistret. Något som inte följer den dåvarande läroplanen (Lpo94) 

som säger att skolan ska motverka könsmönster, att alla ska ha lika rättigheter och 

skyldigheter oberoende av könstillhörighet påstår Ohlander (2010).  

 

I en liknande studie där en granskning av fyra läroböcker styrda av den japanska staten har ägt 

rum, genomförts av Lee (2018). Syftet med studien har varit att se på i vilken utsträckning 

män och kvinnor nämns i läroböcker fick Lee (2018) andra resultat än Ohlander (2010) och 

Wright (1999). Resultatet av studien upplyser att det är en skillnad på mängden utrymme 

pojkar och flickor får i läromedel, både kvantitativ och kvalitativt. Det kvantitativa data har 

samlats genom att räkna hur ofta män och kvinnor nämns och det kvalitativa har samlats in 

genom att undersöka vad som säg om de två könen. Men Lee (2018) påpekar att läroböcker 

inte går att generalisera då studien visar på olika resultat beroende på vilken lärobok som 

granskats. 

   Läroböckerna visar sig innehålla flera maskulina än feminina pronomen samt beskrivning 

av män i läroböckerna visar sig vara betydligt intressantare än kvinnor enligt Lee (2018). Män 

beskrivs med adjektiv som stark, omtänksam och glad medan kvinnor beskrivs med adjektiv 

som gammal, sjuk, rädd, irriterad och i samtliga läroböcker har män ofta nämnts först vid 

benämning av båda könen, T.ex kalle och Maria, Mannen med sin hustru (Lee, 2018). 

 

      I Studien genomfört av Ullah & Skelton (2013) i liknelse med Lee (2018), Ohlander (2010) 

och Wright (1999) visar på fördelningen av utrymme i läroböcker mellan de två könen samt 

vilka påstående det finns om män och kvinnor. Resultatet av Ullah & Skeltons (2013) studie 

visar på att männen i läroböckerna är överrepresenterade samtidigt som de traditionella 

könsrollerna främjas, där kvinnor visas ha hand om hemmet, barnen och majoriteten av 

hushållsarbetet medan männen beskrivs som arbetande individer som har hand om sysslor 

utanför hemmet. läroböcker visar även på professionsmässiga stereotyper där män ges roller 

som domare, polis eller militär tjänsteman enligt Ullah & Skeltons (2013). Liknande resultat 

går att se i studie genomför av Palicki (2005) där intentionen av studien har varit att se på hur 

genus skapas i läroböcker. Ur ett kvantitativt perspektiv visar studien, till skillnad från 

ovanstående, att det är en balans på mängden utrymme de båda könen får kvantitativt. 

Däremot visade studien på att kvinnor i läroböcker får könsstereotypiska och traditionella 
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roller, roller som representerar någons mamma som är agerande inom hemmets fyra väggar 

medan männen beskrivs som agerande utanför hemmets fyra väggar (Palicki 2005).  

 

      Lee (2018) menar att de könsroller och personbeskrivningar som används i läroböcker 

påverkar elevernas sätt att uppfatta, känna och bete sig. Vilket även Ldli och Zhenzhou (2002) 

påstår att elever använder sig av läromedlen som grund för sin handling och tankesätt. Vid 

frågor till eleverna i studien av Ldli och Zhenzhou (2002) visar det sig att eleverna ofta 

vänder sig samt refererar till läroböckerna dem använder i undervisningen för att besvara på 

frågor menar Ldli och Zhenzhou (2002), vilket även påvisar att läroböcker har påverkan på 

elevernas svar och tankar. Vidare påstår Lee (2018) att om eleverna väljer att använda sig av 

dessa förebilder i läroböcker där förebilden beskrivs med stereotypiska könsroller, såsom 

flertal ovanstående forskning visar på, kommer elevernas uppfattning om könsroller påverkas. 

Läromedlen kan förmedla könsrollerna och värdera män och kvinnor olika, vilket är föråldrad 

syn på kvinnor och män (Lee, 2018 & Ohlander 2010). Även läromedelsutvecklare bör var 

medvetna om och undvika de underliggande könsstereotypiska budskapen i läromedlen enligt 

Lee (2018). 

 

      Majoriteten av de ovanstående studierna visar på att män och kvinnor ges olika mycket 

utrymme i läroböcker samt påstående om de ser olika ut. Ohlanders (2010) studie av historia 

läroböcker visar på 235 män och 14 kvinnor i registret, Wright (1999) visar på 44 män och 5 

kvinnor i namnregistret i fysikläroböcker i sin studie. Lee (2018) visar med procentsats 

andelen utrymme män och kvinnor får i fyra olika läroböcker i engelska som andra språk. Lee 

(2018) visar på olika resultat i fördelningen av utrymmet i läroböckerna beroende på bok. I 

vissa fall tog kvinnor större utrymme i läroböckerna och män i andra fall. Beskrivningar och 

påstående om kvinnor och män visar på att kvinnor ofta får typiska traditionella roller som att 

vara någons mamma medan männen är utanför hemmets fyra väggar agerande individer enligt 

Palicki (2005) och Ullah & Skelton (2013).  
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3. Teori 

3.1 Socialkostruktionism 
 

Socialkonstruktionism är ett teoretiskt ramverk som kan används vid förklaring i hur 

personer skapar sina kunskaper och begrepp om verkligheten utifrån sina erfarenheter (Leach 

& Scott, 2008). Grundtanken om socialkonstruktionismen är att de fenomen eller 

uppfattningar som vi ser som vedertagna, egentligen är konstruerade i social-interaktion 

(Allwood & Erikson, 2010). Denna konstruktion sker i mötet med den omgivning som 

personen befinner sig i. Det är alltså den inverkan och/eller återkoppling som personen får 

från lärare, kamrater, upplevelser, böcker, läromedel etc. som formar uppfattningen av 

omvärlden (Leach & Scott, 2008).  

Identiteten ses också som en social konstruktion och är något som är i ständig förändring 

allt eftersom nya erfarenheter läggs till eller förändras beroende på den sociala krets som 

personen befinner sig i. Innebörden i olika begrepp som beskriver en persons identitet eller 

bakgrund finner ofta sin grund i en kollektiv överenskommelse. Denna överenskommelse 

kallas för kollektiv identitet, poängen är att dessa begrepp har ett semantiskt innehåll som 

grundar sig i tidigare erfarenheter och en omgivning som begreppet brukas av (Berger & 

Luckmann, 1991). Benkt Hansson (2011) är också inne på den sociala konstruktionen av 

begrepp. Han menar dock att den socialkonstruktionistiska teorins existens grundar sig i att 

människor har ett behov av att kategorisera saker och ting. Nyttan med denna teori finns i att 

exponera fördomar eller förutfattade meningar om företeelser, som ofta är centrala i 

samhällsdiskursen, med hjälp av vetenskapliga insikter (Ibid.). Kön som konstruktion är ett 

återkommande begrepp hos socialkonstruktionister, uppdelningen mellan man och kvinna ses 

som en kategorisering och är ett resultat av en social process. Begreppen innehar en outtalad 

överenskommelse om vad det innebär att vara man eller att vara kvinna, och de följs ofta av 

en diskussion om vad som anses vara enligt normen (Allwood & Eriksson, 2011). 
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3.2 Genusteori 
 

Hirdmans teorier om genus bygger på en dikotomi mellan man och kvinna, en tudelning, 

eller kategorisering. Hon har formulerat en formel som beskriver den stereotypiska relationen 

mellan dem, den uttrycker sig som:  

 A - Icke A, Man - Icke Man.  

 A - a, Man - den lilla mannen.  

 A - B, Man - Kvinna (Hirdman, 2001). 

Hirdman beskriver dessa formler som följande:  

A -Icke A. Den osynliga kvinnan. Detta stereotypiska tankesätt som visar på en 

exkludering av kvinnan från den fysiska och psykiska människan. Ett betydelselöst objekt 

som inte går att koppla till något existerande och icke existerande. Antigen är det en man eller 

så är det inte en man (Hirdman, 2001).  

A – a. Ett historiskt och religiöst grundläggande tankesätt om att kvinnan är en skapelse 

som är mindre värd än mannen. Till skillnad från det förra stereotypiska tänkandet om kön 

visar och säger detta att kvinnan är den lilla mannen, en ofullkomlig version av honom, och 

direkt blir mannen överordnad kvinnan (Hirdman, 2001). 

A - B. I detta tankesätt görs det skillnad på människan, Han är A och Hon är B. Detta 

stereotypiska tankesätt om mannen och kvinnan som varandras motsatser skapar könsroller 

och normer i samhället. Genom denna dikotomi elimineras kvinnans jämförbarhet med 

mannen. Denna isär hållning skapar genus. Mannen som skapelse har fått förmågan att uppnå 

högre mentala och kroppsliga egenskaper. Kvinnan är skapat för andra syften, som att föda 

och uppföda. Därmed är kvinnans inre egenskaper inte lika viktiga som mannens. Detta 

tankesätt beskriver att mannen kan utveckla sig vidare i allt mer än vad kvinnan kan 

(Hirdman, 2001).   

I denna studie ses man och kvinna som en social konstruktion i stil med Hirdmans 

beskrivning av A-B. Han ses som normskapande och den som har betingas med ett högre 

värde än kvinnan, vilket även gör att hon mer ofta än mannen hamnar i skymundan eller 

agerar åskådare. Ytterligare har denna studie valt att betrakta kategoriseringen av könen som: 

Det finns en man, och det finns en kvinna, och inget däremellan. Studien kommer därmed inte 

ta ställning i andra former av könsidentiteter.  

Genuskontraktet är en beskrivning om en outtalad överenskommelse som gäller mellan 

mannen och kvinnan, det är något som varje kultur och samhälle har eller har haft mellan 

könen. Det är stereotypiska konstruktioner om vad som är tillåtet mellan dem. Vilka verktyg 
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som hör till vem inom arbetslivet. Vem är tänkt att förföra vem inom kärleken. Vilka 

förväntningar finns på hur de skall bruka språket, vilka ordval är accepterade, män jämfört 

med kvinnor. Vem av dem får klä sig i klänning och vilka överenskommelser finns det om 

frisyrerna. Kontraktet skildrar vilka olika förutsättningar som ligger på könen, men det kan 

även vara en beskrivning av begränsningar hos dem (Hirdman, 2007).  

 

3.3 Urval 
 

Inför denna analys gjordes ett urval som beskriver att läroböckerna skulle vara skapta för 

årskurs sex. De behövde vara så kallade bas- eller grundläromedel, motivet var att det är mer 

relevant om böckerna som analyseras används av så många elever som möjligt, de skall alltså 

inte vara nischade. Kursplanen som boken skulle rikta sig mot skall vara svenskämnet, 

eftersom en kunskapslucka i läromedelsanalyser inom det ämnet verkar råda. Ett kriterium om 

att boken behövde vara publicerade efter att läroplanen reviderades 1 juli 2018 formulerades, 

däremot visade det sig vara ett kriterium som inte var möjligt att uppfylla. Efter åtskilliga 

samtal med läromedelsförlag resulterades i att enbart ett läromedel fanns som publicerades 

under 2018. Det är dessutom en lång process från början av produktionen av ett läromedel till 

den färdiga produkten, processen är minst sex månader lång, men kan sträcka sig upp till 

ungefär arton månader (läromedelsföretagen, 2019). Ur hänsyn till den långa process som hör 

till skapandet av en ny lärobok var egentligen den läroboken irrelevant. En revidering av det 

kriteriet genomfördes och uttryckte sig som: Att läroböckerna åtminstone skall vara gällande 

för Lgr11, alltså att det är producerat efter 2011. Det sista kriteriet för urval var att 

läroböckerna skulle vara tillgängliga på bibliotek, att det fanns tillgängligt på skolor som var 

villiga att låna ut en lärobok, eller att böckerna fanns tillgängliga för inköp.  
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3.4 Läroböckerna 
 

Två böcker valdes inför denna studie: Prima svenska (2016) och Bums svenska åk 6 

(2013), fortsättningsvis kommer detta arbete att benämna dessa två böcker som Prima (2016) 

och Bums (2013).   

Prima svenska är författad av Ulf Eskilsson (2016) och förlaget som är ansvarig utgivare är 

Gleerups. Det är en läromedelsserie för ämnet svenska och den är bestående av basbok, 

loggbok och lärarwebb, de är publicerade för låg- och mellanstadiet. Denna studie har enbart 

valt att analyser Prima svenska basbok för årskurs sex. Boken är uppdelad i åtta stycken 

teman på totalt 144 sidor. De sista 17 sidorna behandlar temat språk där gemensamma 

språkregler beskrivs, denna del har inte analyserats eftersom det inte fanns några 

könsmarkerade konstruktioner där. Generellt om boken är att den är lätt att navigera i, 

färgerna är matta och på nästan varje sida finns det någon illustration eller något foto som 

man kan vila blicken på ibland.  

Bums svenska åk 6 är författad av Eva Stilling, Filippa Johansson och Mats Wänblad, förlaget 

som är ansvarig utgivare är Liber. Bums är en läromedelsserie för ämnet svenska och den 

består av en grundbok, övningsbok och lärarhandledning, de är publicerade för åk 4–6. Denna 

studie har valt att enbart analysera Bums svenska åk 6 grundbok. Boken är uppdelad i sju 

stycken kapitel på 129 sidor totalt. De sista 12 sidorna analyserades inte eftersom de 

behandlar språkregler och det fanns inga könsmarkerande konstruktioner där. Generellt om 

boken är att den är tydligt uppdelad med olika kapitel, färgerna upplevs som lite distraherande 

och det fanns många bilder.    

 

 

4. Analysmetod 

Härnäst kommer texten att informera läsaren om grundläggande teorier om hur 

läroboksanalyser kan genomföras samt vilket perspektiv som denna studie har anammat. 

Sedan fortsätter texten med att redogöra för teorin i hur texterna i läroböckerna har angripits, 

då är analysmetods-beskrivningen i ett tidigt skede.  
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4.1 Läroboksanalys och ideationell syn på text     
 

Vid denna läromedelsanalys gjordes det ett val mellan vilket av tre perspektiv som 

läroboken skall angripas från; processuella, strukturella eller det funktionella perspektivet. 

Till denna studie valdes det funktionella perspektivet som grund för analysen. Vid det 

funktionella perspektivet ligger fokus på vad läroboken har att förmedla till mottagaren, och 

relationen mellan mottagaren och boken. Det kan handla om att boken har som ambition att 

förmedla kunskaper inom ett specifikt ämnesområde som exempelvis specifika matematik 

färdigheter. Det kan också vara på ett mer personligt plan, som att vissa identiteter och 

normer skapas eller att maktpolitik legitimeras. Den sociala aspekten är mycket större i det 

funktionella perspektivet jämfört med de andra perspektiven, och denna sociala bit kan ses 

som en process där synen på sig själv och samhället vi lever i skapas i förhållande till dåtid, 

nutid och framtid. Böckernas roll stannar inte vid att enbart försöka utveckla elevernas 

förmågor eller kunskaper. Vissa av böckerna har som mål att fostra och forma elevernas 

identitet och uppfattning av omvärlden runt omkring dem (Ammert, 2011). 

Det funktionella perspektivet fungerar därmed bra som ett grundläggande förhållningssätt 

gentemot läroböckerna. Det är passande ur hänsyn till de valda teorierna till detta arbete, som 

beskriver hur genus skapas och konstrueras av oss gemensamt ur ett kulturellt perspektiv, och 

genom en maktordning som upprätthålls genom osynliga kontrakt (Hirdman, 2001). Genom 

att det funktionella perspektivet ser på hur elevernas uppfattning av omvärlden kan formas är 

det lämpligt utifrån forskningsfrågorna.   

Vidare ska läroböckerna analyseras genom att se på vad texten handlar om, hur konstruerar 

texten uppfattningen av världen omkring oss och om män och kvinnor. Hellspong & Ledin 

(1997) benämner detta förhållningsätt som det ideationella, och vid en sådan analys 

kategoriseras innehållet i texten efter: Teman, propositioner, presuppositioner, processer, 

modalitet och perspektiv. De begrepp som nyss radades upp kommer att definieras och 

förklaras några stycken längre ner, varje begrepp har en respektive rubrik. Det kommer 

däremot att föregås av begreppet könsmarkerade konstruktioner, vilket är ett centralt begrepp 

och som behöver definieras och förklaras om resten av analysmetoden skall vara begriplig.  
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4.2 Könsmarkerade konstruktioner 
  

Läroböckerna i denna studie analyserades genom ett kvalitativt och ett kvantitativt 

perspektiv. I den kvalitativa aspekten analyserades dels texterna genom att se på vilka 

adjektiv som används vid beskrivningarna av kvinnor och män. Utöver det analyserades även 

texterna genom kategorierna propositioner, processer, presuppositioner och perspektiv. För att 

finna relevanta texter att analysera i läroböckerna Prima (2016) och Bums (2013) har detta 

arbete inspirerats av Palickis (2005) kvantitativa metod. Palicki (2005) använder sig av 

begreppet könsmarkerade konstruktioner när det finns ett ord i text som är betingat med en 

semantik som avslöjar någons könstillhörighet. De könsmarkerade konstruktioner som 

används i denna studie är: 

·      Pronomen i tredje person, ex. hon och han. 

·      Adjektiven manlig/kvinnlig med möjliga synonymer ex. flickig. 

·      Substantiven man/kvinna med synonymer. 

·      Sammansättningar med man-/kvinno som förled, ex. kvinnodominerad. 

·      Personnamn 

·      Övriga könsmarkerade ord som yrkes- och släktbetäckningar, ex. brandman och faster         

(Palicki, 2005) 

Genom att dessa ord blev identifierade var data kvantifierat, då kunde en uppskattning 

göras om hur fördelningen mellan man och kvinna såg ut i läroböckerna. Den första 

forskningsfrågan om hur fördelningen mellan man och kvinna ser ut går därmed att besvara. 

Eftersom alla könsmarkerade konstruktioner nu är funna, innebar det att den kvalitativa delen 

av denna studie kan börja analysera vad som sägs om de könsmarkerade konstruktionerna.   

4.3 Generiskt man 
Ett ställningstagande gentemot pronomenet man var taget inför analysen av läromedel. 

Utan ett ställningstagande fanns det en överhängande risk att resultatet skulle påverkas med 

tanke på att det är förrädiskt likt substantivet man. I denna studie valdes det att inte inkludera 

generiskt man, det beror på att kontexten inte syftar till att ordet har någon specifik 

könstillhörighet. Referenten (man) används för att syfta på flera eller en person vars identitet 

är okänd eller irrelevant. Att se skillnad på substantivet man och en pronominell generisk man 

måste man kunna.  
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4.4 BSRI 
 

Nästa steg i analysen var att se på vilka adjektiv som användes vid beskrivningarna av 

dessa könsmarkerade konstruktioner. Då introducerades ”The Bem Sex-Role Inventory” 

(BSRI), den består av sextio olika adjektiv som är kategoriserade i tre grupper: maskulina, 

feminina och neutrala (Bem, 1974). Ett exempel ur den listan är: Shy, översatt till svenska: 

Blyg. Men, det finns många olika synonymer för detta ord och en garant för att ordet blyg 

skall återfinnas i läroböckerna finns ej. BSRI är därför lagd som grund, och till varje adjektiv 

som fungerade som ett synonym för ex. blyg räknades detta ord under begreppet blyg. 

Exempel på det skulle vara, timid, förlägen och pryd. Översättningarna från engelska adjektiv 

till svenska gjordes via nationalencyklopedins ordbok och översättningarna kan ses i sin 

helhet som bilaga 1 (NE, 2019).  

I detta arbete beskriver teoretiska utgångspunkter och teorin genus som något som är i 

ständig förändring och något som är kulturellt betingat. Argument som talar för en minskad 

validitet i detta arbete skulle då vara att det har använts en gammal lista från 1974 vid 

beskrivningarna av vilka adjektiv som traditionellt anses vara könsstereotypiska. Den listan 

skulle kunna anses vara förlegad eller rent utav irrelevant. Det som talar emot detta argument 

är att listan är tagen från en vetenskaplig artikel, den är alltså granskad av andra kollegor 

inom den profession artikeln berör; vilket i det här fallet är psykologi. En annan punkt som 

talar för användandet av denna lista är att många av de adjektiv som beskrivs i listan är 

jämförbara med de som finns i Hirdmans (2001, 2007) och Milles (2008) böcker. Utöver 

dessa argument för, analyserades fraserna, satserna och meningarna där dessa adjektiv fanns, 

genom det ideationella förhållningssättet. Precis som ett bråk representerar en del av en helhet 

så fungerar BSRI på samma sätt.  

 

4.5 Ideationella verktyg  
 

Rubrikerna nedan kommer att redogöra för de begrepp som tidigare nämndes men som inte 

definierades och som är en del av det ideationella perspektivet. Av de sex stycken 

analysverktyg som hör till det ideationella valdes det inför denna studie att enbart fokusera på 

fyra av dessa sex. Efter att dessa analysverktyg har förklarats så kommer det att följas av en 

kort summering. De två av sex analysverktyg som valdes bort och som inte ansågs gynna, 

varken syfte eller frågeställningar, var tema och modalitet. Texten kommer inte behandla 

dessa två begrepp, det valdes att enbart att fokusera på det väsentliga i denna studie.  
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4.6 Propositioner 
 

Begreppet proposition betyder att det är något som framläggs eller framställs, simpelt 

formulerat är en proposition i en text ett påstående om ett ämne eller tema (Hellspong & 

Ledin, 1997). Tema är det som texten handlar om, vanligtvis en nominalfras. En nominalfras 

är en fras med ett substantiv eller ett pronomen som huvudord. Propositioner finns i satsform i 

meningarna och det är det som påstås om temat (Hellspong, 2001). En sats består av en 

nominalfras och en verbfras, och satser kan delas upp i två stycken kategorier: Huvudsats 

eller bisats. De kan i sin tur delas in i tre stycken olika satser: Påståendesatser, frågesatser och 

imperativsatser. Satser kan vara en hel mening, eller delar av en mening, som i sin tur bygger 

upp stycken och texter (Rehnqvist & Svensson, 2012).   

Propositionerna hjälper oss att skapa en uppfattning om vad texten säger om temat, i 

förhållande till detta arbete studerades vad som sades om män och kvinnor i två olika 

läroböcker. Skillnaden i att välja mellan att fokusera på temat i en text jämfört med att 

fokusera på propositionerna är att; temat hjälper dig normalt att fokusera på en specifik 

synpunkt av ett ämne, propositioner vinklar texten och dess primära budskap om temat 

visualiseras.  

Propositioner delas upp i två kategorier makro- och mikropropositioner (Hellspong & 

Ledin, 1997). Makropropositionen är en summering av vad som påstås om det övergripande 

temat, vanligtvis finner man makropropositioner i form av rubriker. Makropropositionerna 

kan även uttrycka sig i form av kärnmeningar som summerar påståenden om temat i ett 

stycke. En mikroproposition summerar vad som påstås om ett underliggande tema. I detta 

arbete togs ingen större hänsyn till vad som var det övergripande temat, det ansågs enbart 

relevant att undersöka vad texten sa om temat där den var relevant, alltså om den indikerade 

på ett specifikt kön. Däremot presenteras makropropositionen för att sätta mikropropositionen 

i någon form av kontext (Hellspong & Ledin, 1997). 
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Exempel på hur propositioner tas fram, exemplet är från Prima svenska (2016), meningen 

är en del av en längre text:  

 

“Min mosters sambo är pilot och han trivs med sitt jobb”  

 

1: Identifiera tema: Nominalfras är “Mosters sambo” och “han”, nominalfraserna agerar 

som subjekt i två huvudsatser, båda satserna agerar som påståendesatser, det avslöjas genom 

att det finita verbet kommer efter nominalfraserna.  

2: Kategorisera tema: Är det en man eller kvinna. 

3: Sedan undersöktes dessa påståenden om temat och en hierarkisk tabell skapades. Första 

rutan i tabellen representerar makropropositionen nästa ruta/rutor representerar könen på de 

som är närvarande i texten, ibland är det både en man och kvinna, och ibland är det bara en 

kvinna eller tvärtom. Vid vissa texter kan subjektet eller en av karaktärerna i texterna inneha 

en betydelsebärande roll, men där könet på personen inte har nämnts, vid de gånger det har 

hänt har en tredje ruta skapats och benämnts som neutral.  

 

Nedan är ett exempel på hur en hierarkisk tabell kan se ut med den tidigare nämnda 

exempelmeningen och den text som fanns kvar i prima: 

 

 

Den första rutan i hierarki tabellen ger dig en aning om vad kontexten är, vilket i detta 

arbete benämns som makroproposition. Det som proportioneras om män var: Är piloter, trivs 

Pilot ett 
drömyrke 

Män
Mosters 
sambo

Är pilot 

Pålitlig

Mångkunnig

Välbetald

Hemifrån 
ofta

Trivs med 
jobbet

Kvinnor Moster
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med jobb, pålitliga, mångkunniga, välbetalda hemifrån ofta. Det som proportioneras om 

kvinnorna var: är moster. De propositioner som ligger till höger om “är pilot” är propositioner 

om piloter, men eftersom “mosters sambo” är en pilot och proportionerna påstod att piloter är: 

pålitliga, mångkunniga, välbetalda och hemifrån ofta. Anses texten påstå att han är pålitlig, 

mångkunnig, välbetald och hemifrån ofta. 

 

4.7 Processer 
 
 

Under denna rubrik förekommer det en del grammatiska termer som skall föregås med en 

kort förklaring och/eller definition. Termerna i fråga är: Subjekt, lexikogrammatisk, verbfras 

och huvudverb. Med subjekt syftas då på den eller det som utför en handling. 

Lexikogrammatisk är regelverk som beskriver hur kombinationer av ord bör se ut inom ett 

språk. En verbfras är en logisk helhet vars huvudord är ett verb. En väsentlig skillnad jämfört 

med ex. nominalfraser är att den logiska helheten kan vara separerad av andra fraser, däremot 

är det sistnämnda verbet det som kallas för huvudverb (Rehnqvist & Svensson, 2012).   

 

Processerna identifieras genom att studera verbformerna i satserna. Just begreppet process 

har vad Holmberg & Karlsson (2013) kallar för den lexikogrammatiska funktionen i satser. 

Och verb som ordklass har den lexikogrammatiska funktionen process i satserna. Som 

tidigare nämndes och förklarades så innehåller satser en nominalfras och en verbfras (sida ??), 

därmed finns det alltid en process i alla fullständiga satser. Det verb eller den verbform som 

uttrycker processen i satsen är det verb som har den grammatiska termen huvudverb 

(Holmberg & Karlsson, 2013).  

 

Detta verktyg hjälper studien att identifiera vilka roller som män och kvinnor ges i 

läroböckerna, de berättar om vem det är som gör något, är något eller tänker något. Vilken 

roll som karaktären ges beror på processens typ. Processernas typer kategoriseras som 

materiella, relationella eller mentala/verbala processer, det är olika grammatiska möjligheter 

som en text ges ur ett ideationellt perspektiv (Holmberg & Karlsson, 2013).  
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 Materiella processer beskriver handlingar och händelser, subjektet är aktör och 

eventuella objekt uttrycker handlingens mål. Exempel på verb: Åkte, kom, nappade.  

 Relationella processer beskriver tillstånd, subjektet är då bärare av ett tillstånd, ett 

predikativ kan uttrycka en egenskap. Exempel på verb: Är, har, var. 

 Verbala/mentala processer beskriver tal, tankar och känslor, subjektet är då talare, 

tänkare eller upplevare. Eventuella objekt uttrycker ett upplevt fenomen, en tanke eller 

en utsaga. Exempel på verb: Kände, tänkte, lyssnade.     

                                                                                    (Holmberg & Karlsson, 2013). 

 

Exempel på hur processformerna tas fram, exemplet är samma mening från Prima (2016) 

som tidigare användes vid en exemplifiering av propositioner, meningen är en del av en 

längre text: “Min mosters sambo är pilot och han trivs med sitt jobb” 

 

1: Identifiera subjekt: Nominalfras är “Mosters sambo” och “han”, nominalfraserna agerar 

som subjekt i två huvudsatser, båda satserna agerar som påståendesatser, det avslöjas genom 

att det finita verbet kommer efter nominalfraserna.  

2: Kategorisera subjekt: Är det en man eller kvinna. 

4: Identifiera verbfras: Bestäm huvudverb. I den första satsen är verbfrasen bestående av 

ett huvudverb: Är. I den andra satsen är verbfrasen också bestående av ett verb: Trivs.   

3: Vilken form av process hör “mosters sambo är” och “han trivs” till: Det påstås att 

nominalfrasen är något och att nominalfrasen känner något, den första av de två påståendena 

kategoriseras som relationella processer eftersom nominalfrasen är bärare av ett tillstånd: är 

pilot. Påstående två kategoriseras som mental/verbal process, eftersom han upplever sig trivas 

med jobbet, vilket är en känsla.  

Hade meningen uttryckt en händelse eller handling där “Min mosters sambo” skulle varit 

aktör som ex: Min mosters sambo flyger flygplanet, hade den satsen kategoriserats som 

materiell process.   
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4.8 Presupposition 
 

”Har du slutat ljuga för din sambo?”, meningen inom citationstecken är en fråga från en, 

till en annan, men den säger mer till läsaren utöver frågan som ställs. Meningen 

presuppositionerar att personen som frågan ställs till, tidigare har ljugit och betett sig på ett 

bedrövligt sätt. Presuppositioner kan berätta mycket för den som läser utan att det för den 

delen explicit finns formulerat, det är ett bakomliggande budskap som författaren förväntar 

sig att läsaren skall känna till. Det liknar mycket den grammatiska termen inferens, med 

inferens menas att slutsatser görs utan att texten uttryckligen hävdar dessa slutsater. 

Skillnaden är att vid en inferens finns det ett relativt tydligt samband mellan tema och rema 

och det gör det inte i presuppositioner.  

Det är ett naturligt sätt att skriva med tanke på att allt inte är lönt att skriva ut i text. Vissa 

fenomen kan man som författare anse att läsaren borde förstå i förhållande till vad den borde 

känna till sen tidigare. Genom att författaren kan ha vissa åsikter om vad läsaren borde veta 

sen tidigare om - låt oss säga genus - då kan författaren omedvetet eller kanske till och med 

medvetet förmedla en stereotypisk bild av kvinnor och män. Ett gemensamt drag för 

presuppositioner är att de fortfarande är giltiga trots att man negerar meningen. Om vi jämför 

den första meningen till detta stycke med denna mening: “Har du inte slutat ljuga för din 

sambo?”, jämfört med den första meningen är nu den senaste negerad och vi ser att 

presuppositioner om att personen ljugit för sin sambo fortfarande är giltig (Hellspong & 

Ledin, 1997).  

Inferenser är slutsatser som görs utan att texten uttryckligen hävdar det. Man skulle kunna 

säga att vi fyller ut texten med egna tankar. Vår gemensamma uppfattning av verkligheten 

ligger som grund för de slutsatser som då görs (Hellspong & Ledin, 1997).  

 

4.9 Perspektiv 
 

Texten uppfattar alltid sin omvärld ur ett perspektiv, ur vissa personer, institutioner, 

värderingar, tankegångar framträds världen ur ett visst perspektiv. För att identifiera dessa 

synvinklar kallas de för perspektivmarkörer. Ur den ideationella strukturen är perspektivet det 

mest allomfattande och det finns två kategorier; subjekt- och jämförelseperspektiv 

(Hellspong, 2001). Till denna studie gjordes ett val om att enbart fokusera på 

subjektperspektivet i texterna, det som denna studie då kommer att använda som 

perspektivsmarkörer är subjekten i texterna. Är det en han, hon, neutral eller är det ditt 
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perspektiv som är aktuellt i skildringen av textvärlden. Jämförelse perspektivet är ett 

perspektiv som ser på likheter eller skillnader texter emellan, intertextualitet, detta perspektiv 

gynnar inte vårt syfte eller frågeställningar alls. Det som gynnar denna studie är att se på vem 

som har perspektivet vid framställningen av kvinnor eller män, vem är det som definierar dem 

och skildrar deras handlingar.   

För att identifiera vems perspektiv som skildras i texten skapades och användes denna 

mall: 

 Identifiera subjektet 

 Vems perspektiv: Författar-, aktör- eller läsarens perspektiv.  

 Författarperpsektiv, två underkategorier: Närvarande eller icke närvarande författare. 

Typiska drag för närvarande författare är ett användande av första pronomen, och/eller 

värderande ord eller attitydsmarkörer. En frånvarande författare använder inte första 

pronomen, värderande ord eller attitydsmarkörer.   

 Läsarens perspektiv: Förekommer det ett andra persons pronomen som “du” i texten är 

det läsarens perspektiv. 

 Aktörsperspektiv: Författaren syftar till någon aktör i texten samtidigt som första 

personpronomen används. Språkhandlingar eller mentala processer fungerar också 

som språkliga markörer som kan visa på att det är ett aktörsperspektiv som skildras.    

 

 

4.0 Summering av analysverktyg 
 

Studien genomförde en kvantitativ och en kvalitativ analys av två läroböcker. Den 

kvantitativa delen bestod av de könsmarkerade konstruktionerna. När alla dessa 

konstruktioner var räknade och identifierade gick studien över till den kvalitativa delen. Den 

bestod av: BSRI, propositioner, processer, presuppositioner och perspektiv.  

1. Könsmarkerade konstruktioner, var den kvantitativa delen. 

2. BSRI: Studera vilka adjektiv som användes på de könsmarkerade konstruktionerna. 

3. Propositioner: Vad sades om de könsmarkerade konstruktionerna och hur stort 

utrymme ges de i läroböckerna.  

4. Processer: Vilka roller ges de könsmarkerade konstruktionerna. 

5. Presuppositioner: Vad står det mellan raderna om de könsmarkerade konstruktionerna.  

6. Perspektiv: Vem definierar de könsmarkerade konstruktionerna.   
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4.0.1 Etiska överväganden 
 

Vi gör ingen ekonomisk vinning på att genomföra denna studie, vi är inte anställda av 

något förlag eller liknande, och vi har inte som mål att smutskasta en lärobok för att hylla en 

annan. En saklig analys kommer att genomföras och resultatet skall diskuteras sakligt likaså. 
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5. Analysresultat 

 

5.1 könsmarkerade konstruktioner  
 

Analysresultatet för båda böckerna kommer att redovisas tillsammans under denna rubrik. 

Första och andra tabellen som presenteras representerar förekomsten av könsmarkerade 

konstruktioner i Prima (2016) och Bums (2013). Texten efter tabellerna förtäljer mer om de 

underliggande parametrarna som gjorde att resultaten hos dem var som de var. Texten 

behandlar sedan resultatet från BSRI, propositioner, presuppositioner, processer och slutligen 

perspektiv. Tabellerna under rubriken propositioner har som syfte att visualisera det som 

texterna talar om - vilket är ett generellt fenomen som är vanligt i läroböckerna.  

 

Könsmarkerade konstruktioner i Prima (2016) enligt Palickis (2005) modell: 

Prima Man Kvinna Totalt 

Totalt 190 199 389 

Procent 49% 51% 100% 

Könsmarkerade konstruktioner i Bums (2013) enligt Palickis (2005) modell: 

Bums 

 

Man Kvinna Totalt 

Totalt 285 217 502 

Procent 57% 43% 100% 

 

Tabellerna ovan är resultatet av hur många könsmarkerade konstruktioner som återfanns i 

boken Prima (2016) och Bums (2013). De två raderna längst ned i vardera tabellen visar på 

den totala fördelningen mellan män och kvinnor samt hur den procentuella fördelningen ser ut 

mellan dem (Se bilaga 2). 
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Till denna studie fanns det en rad underkategorier till könsmarkerade konstruktioner, 

pronomen i tredje person var en av dessa. Den underkategorin fick en summa på 97, i 

läroboken Prima (2016) vilket nästan motsvarar en fjärdedel av totalen. Dessa uttryck var 

mycket vanliga vid berättande texter som hade inslag av dialoger, och de uttryck som var mer 

koncentrerade vid dessa dialoger var ”hon”. ”Han” var däremot mer spridd över hela boken. 

Så även om fördelningen var jämt fördelad mellan dem var alltså pronomenet hon 

koncentrerat vid några enstaka texter. I läroboken Bums (2013) motsvarade pronomen i tredje 

person 62% av totalen, och det visade sig vara en markant skillnad på andelen 

könsmarkeringar i form av “han” och “hon”.  

Adjektiven kvinnlig och manlig var en annan underkategori som förekom enbart vid totalt 

fem tillfällen i Prima (2016) och nio i Bums (2013). I Prima (2016) var dessa tillfällen under 

en rubrik döpt till identitet, texten under rubriken behandlade genus, och relationen mellan 

genus, biologiskt kön och ens identitet. I Bums (2013) kunde nio olika ställen med adjektiven 

kvinnlig och manlig eller möjlig synonym hittas, varav fem av dessa tillfällen var det manlig 

och fyra kvinnliga adjektiv. Majoritet av texterna var utdrag och exempel texter från olika 

skönlitterära böcker.  

Substantiven man/kvinna gjorde också ett större anspråk på den totala representationen av 

totalen. Däremot var det mer vanligt med ett brukande av pojke/flicka. Jämfört med tredje 

personens pronomen var substantiven jämnt fördelade genom hela boken. Det rådde alltså inte 

något ojämn fördelning som innebar att en av de två var mer koncentrerad under en viss 

texttyp eller liknande i Prima (2016). I Bums (2013) var det inte något större skillnad på 

användningen av substantiven man/kvinna. Läroboken visade på frekvent användning av 

pojke/flicka i majoriteten av texterna. Fördelningen av substantiven i Bums (2013) var väldigt 

utspridda då varannan text handlade om en manlig huvudkaraktär/person och varannan om en 

kvinnlig. Spridningen var i olika texter och inte i en och samma text vilket också skapade en 

viss koncentration av substantivet pojke i vissa texter samt substantivet flicka i andra. I 

genomsnitt kunde en likvärdig fördelning av substantiven ses i alla texterna i sin helhet i 

Bums (2013)   

De personnamn som förekom i läroböckerna var generellt sett sprida jämnt, det visar sig 

dock att kvinnornas personnamn var fler än männens. Vid en närmare undersökning av Prima 

(2016) visade det sig att majoriteten av de författare eller artister som förekom i boken var 

kvinnor. Den procentuella fördelningen mellan kvinnor och män ur aspekten personnamn är: 

60% kvinnor och 40% män. Den procentuella fördelningen höll sig alltså inom marginalen 

som SCB (2018) och Milles (2008) påstår sig vara ett kriterium för jämställda i texter. I Bums 
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(2013) visade analysen av personnamn på en enprocentig skillnad utifrån SCB:s 40/60 

fördelning för att något ska anses vara jämställd. Sammanlagd kunde det observeras 33 

manliga personnamn vilket motsvarar 59% av totalen medans 23 kvinnliga personnamn vilket 

motsvarar 41% av totalen.  

Under de övriga könsmarkerade konstruktionerna noterades att kvinnornas representation 

uppgick till 36% och männens procentuella andel var på 64%. Det som fick männens andel att 

dra ifrån kvinnornas under denna kategori berodde på alla pappor. Det var ganska många 

pappor som gjorde något tillsammans med någon annan karaktär i texterna.   

    

5.1 BSRI 
 

Resultatet av hur många adjektiv som beskrev de könsmarkerade konstruktionerna, och 

som gick att koppla till BSRI uppgick till en summa på 18 stycken i båda böckerna 

tillsammans. I läroboken Prima (2016) var fördelningen mellan man och kvinna lika under 

kategorin maskulina adjektiv. Kvinnorna i Prima (2016) dominerar däremot totalt under de 

övriga kolumnerna, feminina och neutrala, utan konkurrens av det andra könet. I läroboken 

Bums (2013) fanns det inga manliga stereotypiska adjektiv som beskrev männen, de hade 

däremot fem stycken feminina adjektiv och ett neutralt adjektiv som beskrev män. Kvinnorna 

i Bums (2013) hade två maskulina adjektiv ett feminint och två neutrala adjektiv. Kvinnorna 

hade därmed en bredare beskrivning av sig jämfört med männen, de beskrevs både som 

manliga, kvinnliga och neutrala. Männen i Bums (2013) beskrivas inte med maskulina 

adjektiv, utan beskrivs enbart genom feminina eller neutrala adjektiv.   

 

5.2 Propositioner  
 

Boken Prima (2016) förmedlade 83 stycken olika propositioner om män och 27 stycken 

propositioner om kvinnor. Procentuellt sett så motsvarar männens propositioner 75% av 

totalen och kvinnorna motsvarar 25%. I läroboken Bums (2013) fanns det 158 stycken 

propositioner om män och 100 stycken om kvinnor. Procentuellt sett så motsvarar männens 

propositioner 61% av totalen och kvinnorna motsvarar 39%. Detta resultat förklarar hur 

mycket utrymme de två könen ges i läroboken, och med tanke på det resultatet går det 

konstatera att männens karaktärer är mer utvecklade eftersom det finns fler propositioner om 

dem jämfört med kvinnorna. 



 
 

25  

Där könsmarkerade konstruktioner fanns och där det fanns proportioner om dem noterades 

det 13 stycken olika texter i Prima (2016) där enbart män figurerade och tre stycken olika 

texter där enbart kvinnor figurerade. Det noterades fem stycken olika texter där både män och 

kvinnor figurerade samtidig. Procentuellt sett så motsvarar männens 13 texter 62% av totalen 

där det fanns könsmarkerade konstruktioner. Kvinnornas procentuella andel av totalen 

uppgick till 14%, och den procentuella andelen där texter proportionerad något om både män 

och kvinnor uppgick till 24%. Fördelningen av texter som enbart handlade om män, kvinnor 

eller både och såg ut på detta sätt i läroboken Bums (2013): Männen hade 6 stycken texter 

som enbart handlade om dem, den procentuella andelen var då 32%. Kvinnorna hade 8 

stycken olika texter som handlade om enbart dem, och den procentuella andelen uppgick då 

till 42%. Texterna som hade propositioner om både män och kvinnor var 5 stycken, och den 

procentuella fördelningen var då på 26%.  

Hurdan var då de proportioner som återfanns i Prima (2016). Om män proportionerade 

boken en bredare bild av dem, och de var mer mångfacetterade jämfört med kvinnorna. Deras 

karaktärer var egentligen inte begränsade i något anseende, de beskrevs genom sitt yrke, sina 

handlingar, de var beundransvärda, de var hjältar. Den enda proportionen som fördes om män 

som var av, vad man kan kalla, en negativ karaktär, hade en kontext om sociala medier och 

vett och etikett på internet. Där påstod texten att en trebarnspappa hade utgett sig för att vara 

någon annan. Utöver denna formulering så var alla texter om män av sådan karaktär att de kan 

anses vara till herrarnas favör. I Bums (2013) var påståenden om männen om deras 

kroppsbyggnader, vilket typ av arbete de hade eller vilken status de hade såsom idol, hjälte 

och kämpe samt vilka egenskaper de inneha. Det påstås även att kvinnor är mer 

utseendefixerade, rädda, och känslosamma. Under de rubriker som proportionerade kvinnor, 

visade på att kvinnornas ålder tas upp betydligt mer än mäns. Även männen får beskrivningar 

som visar på att även männen också är känsliga, ensamma, och rädda, men de beskrevs också 

som modiga, risktagande och i vissa fall övernaturliga. Av 19 texter i läroboken Bums (2013) 

ges kvinnor beskrivning som övernaturlig modigt i endast en av texterna.  

Proportionerna om kvinnorna var inte lika mångfacetterade som männens proportioner. 

Vid två av totalt åtta olika texter där det återfanns påståenden om kvinnor uttryckte texten att 

de var otäcka, hemska och vid ett tillfälle var hon en omänsklig hagga. Utöver dessa 

påståenden utvecklades inte kvinnornas roller i texterna i samma grad som männens, vilket 

visar sig i resultatet om hur många proportioner som fanns för varje kön. Ett annat påstående 

som enbart återfanns hos kvinnorna var att deras ålder, eller om de var unga eller gamla lyftes 

fram som påståenden viktiga att nämna. Kvinnor nämndes med deras ålder, den enda 
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motsvarigheten på den manliga sidan i läroboken Prima (2016) är när ”Sony” beskrivs som 

liten, i kontexten går Sony i förskola. Utöver resultatet från Prima (2016) beskrivs en Pojke 

som fjorton år gammal, Zlatan beskrevs som en sjuttonåring, samt en beskrivning av en 

karaktär som “gamling redan som nyfödd” i boken Bums (2013). I Bums (2013) nämndes 

kvinnor med åldern samt adjektiv som gamling och fick beskrivningar relaterade till deras 

ålder t.ex. “lade sin gamla hand”, för att ge exempel på några. Generellt beskrivs kvinnor 

oftare än män med sin ålder i Bums (2013).  

 

De texter som handlade om både män och kvinnor var vid första anblick relativt 

jämställda, men vid en analys av vad de faktiskt proportionerade om de olika könen visade det 

sig ändå vara en skillnad. Nästa exempel tagna från Prima (2016) och Bums (2013) fungerar 

bra som illustration av texter som vid första anblick såg ut att proportionera ungefär samma 

värderande innehåll om de båda könen. Textstyckena var ungefär lika långa, följde ungefär 

samma struktur och makropropositionerna var också samma för alla texterna: 
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Bums (2013)  

 

 

 

Tabellen är innehållsrepresentation av Bums (2013). Hierarki tabellen visar på ett avsnitt 

från läroboken där både män och kvinnor proportioneras. De båda könen har fått lika mycket 

utrymme i detta textstycke men de proportioneras på olika sätt. Den kvinnliga karaktären 

beskrivs som ilsken och förskräcklig medan den manliga karaktären beskrivs som 

övernaturlig och duktig. Den tredje ledet av Hierarki tabellen visar på att männens karaktär 

har mer positivt laddade påståenden, exempelvis duktig och övernaturlig, medan den 

kvinnliga karaktären är det motsatta, ilsken och förskräcklig. I den fjärde ledet av tabellen går 

det återigen att se liknande proportioner förutom en positiv om kvinnan där det påstås att hon 

har övernaturliga krafter. I femte och sjätte ledet ser vi att det förekommer ytterligare 

påståenden om henne där hon är icke-trovärdig och läskig. De kvinnliga och manliga 

karaktärerna i Bums (2013) ser liknande ut genom hela läroboken. De kvinnliga karaktärerna 

blir lättare att associera med negativitet om de beskrivs med negativt laddade ord som i Bums 

(2013).  

Väinamöinen

Man

Väinamöinen

Gamling redan 
som nyfödd

söker hustru åker jorden runt

övernaturliga 
krafter

trollar och 
sjunger fint

dödar 
trollpackan

Väinamöinens 
bror

Duktig smed

Bygger kvarnen

Kvinna

Trollpacka

ilsken
övernaturliga 

krafter

förskräklig

vill ha en kvarn

lovar något

håller inte sitt 
löfte/ lögnrae

Ger inte bort sin 
dotter till 

Väinamöinen

får kvarn
skrämmer bort 
Väinamöinen

dotter
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Prima (2016) 

 
 

Harry Potter har tre stycken mikropropositioner som är direkt knutna till sig, han är något, 

han gör något och han har något inom sig. Lyra har också tre stycken mikropropositioner om 

sig, hon är något, hon är något och hon gör något. Skillnaden mellan dem är att Harry Potter 

inte behöver de fundamentala beskrivningarna som Lyra ges, texten påstår att hon är modig 

och ung. Harry Potter ges ett av dessa fundamentala påståenden genom ett användande av 

substantivet pojke, vilket har det semantiska innehållet; ung man. Sedermera framgår det att 

han kämpar mot det onda, vilket man kan anse kräver en viss form av kurage, alternativet 

hade varit att han inte hade vågat kämpa mot det onda, alltså att han hade varit feg. Sedan har 

vi propositionen om Lyra som säger att hon bedriver en kamp mot vetenskapsmän, vilket 

också kan anses kräva en viss form av kurage. Jämfört med Harry är att det behöver 

poängteras två gånger om henne - alltså om att hon är modig - men att påståendet om Harry 

Potter nästan ses som en självklarhet. Samma typ av struktur går att finna i de övriga 

proportionerna under denna makroproposition, och denna struktur är något som är vanligt 

förekommande generellt genom hela boken vid beskrivning av kvinnor och män. Under denna 

partitext ur Prima (2016) var det också bara Lyra som var illustrerad med en bild och med en 

frågesats som handlade om hur hon framställs. Texten uppmanar alltså läsaren om att 

observera henne och beskriva om hur hon ser ut/uppfattas.  

populära böcker

Man

Harry potter

föräldrarlös pojke

kämpar mot det 
onda

kämpar i lag

har godhet och 
ondska inom sig

är ne människa p.g.a 
det

Jonathan 

tar hand om sin bror 

omhändertagande 

stöttande

kämpar mot det 
onda

vetenskapsman kämpar mot lyra

Kvinna

Lyra

modig hjältinna 

ung

kämpar
för att överlista 
vetenskapsmän 

Hanna klarsynt söker en fiende
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5.3 Processer  
 

Propositionerna kategoriserades enligt materiella, relationella eller verbala/mentala 

processer. Så att det tydligt skulle gå att avgöra vilken roll de olika könen ges i texterna, 

processerna kategoriserades även i män eller kvinnor, beroende på vilket kön temat tillhörde 

(se bilaga 3). I raden materiella processer observerades 48 stycken satser i boken Prima 

(2016) där män agerade som subjekt och uttryckte en handling eller händelse. Kvinnorna hade 

17 stycken tillfällen i Prima (2016) där de agerade som subjekt och uttryckte en handling eller 

händelse. Samtidigt så visar det sig att de materiella processerna representerade 59% av alla 

satser där det fanns könsmarkerade konstruktioner, och som kunde kategoriseras som 

processer. Med det i åtanke kan nämnas att männens materiella processer motsvarade 41% av 

alla övriga processer, det vill säga: kvinnliga materiella, manliga/kvinnliga relationella, 

manliga/kvinnliga verbala/mentala processer. I läroboken Prima (2016) uttryckte männens 

roller någon form av handling eller händelse, som tidigare nämnts, upp till 41% av totalen och 

upp till 71% i kategorin materiella processer. I Bums (2013) observerades det 71 stycken 

satser med materiella processer, samtidigt som kvinnorna representerade 45 olika satser i 

samma kategori. Materiella processer uppgick till en total på 45% jämfört med de andra två 

processerna, männens 71 stycken motsvarade 61% av dem och kvinnorna 39%. Männen i 

Bums (2013) och Prima (2016) beskrivs i större utsträckning, jämfört med kvinnorna, som de 

som utför en handling.    

I raden relationella processer ser vi att män tillskrivs en bärare av ett tillstånd 15 gånger i 

boken Prima (2016). I samma kategori gavs kvinnorna i texten detta tillstånd 19 gånger. Den 

totala mängden av relationella processer i boken där könsmarkerade konstruktioner fanns 

uppgick till 29%, varav den andelen representerade kvinnor upp till 56% och män 44%. 

Kvinnorna beskrivs i större utsträckning som bärare av ett tillstånd jämfört med männen i 

läroboken Prima (2016).  

I Bums (2013) uppgick de relationella processerna till en procentuell fördelning av 29% 

jämfört med de övriga processerna. Av dessa procentandelar till räknades männen 41 satser 

och kvinnor 35 satser, den procentuella fördelningen var, män: 54%, och kvinnor: 46%. I 

läroboken Bums (2013) var männen bärare av ett tillstånd oftare än kvinnorna, däremot så 

visar resultatet på att fördelningen var inom marginalerna om 60–40%.   

Verbala/mentala processer var generellt sätt i minoritet jämfört med de andra kategorierna i 

läroboken Prima (2016). I raden med dito processer noterades det åtta stycken satser där män 

agerade som talare, tänkare eller upplevare, samtidigt som kvinnor representerade sex 
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stycken. Den procentuella fördelningen mellan dem blev man: 57%, och kvinna: 42%. 

Andelen satser av helheten som var verbala/mentala uppgick till 12%. I Bums (2013) var de 

mentala/verbala processerna procentuellt sett nästan lika många jämfört med helheten som de 

relationella, 3 procentenheter skiljde dem åt, verbala/mentala processer motsvarade 26% av 

helheten. Av dessa 26% visade det sig att männen representerade 70% av och kvinnorna 30%. 

Männen hade 46 stycken olika satser, och kvinnorna hade 20 stycken olika satser där texten 

förmedlade dem som tänkare, talare eller upplevare. Männen är alltså de som tänker, talar 

eller känner något i större utsträckning än kvinnorna, vilket delvis teorin förtäljer om vad som 

anses är typiskt för männen.  

 

5.4 Presuppositioner 
 

Presuppositionerna kategoriserades som att det fanns presuppositioner om män eller 

kvinnor. Det observerades sju stycken tillfällen i Prima (2016) där presuppositioner fanns om 

män och fyra tillfällen där kvinnor var representerade. Det visade sig att det fanns fler 

presuppositioner om män än kvinnor i Bums (2013), det förekom totalt 30 presuppositioner: 

21 om män och nio om kvinnor.  

Det som fortfarande var giltigt efter negering och som kategoriserades som 

presuppositioner om kvinnor var: Missnöjda, misstänksamma, opålitliga, sjunger, har ett 

vansinnigt uttryck, hur Lyra framställs (ser ut), att hon (inte Lyra, en annan hon) utstöter ljud 

långt ner från strupen. Det som presuppositionerades om män var att de: Agerande, feg, 

orolig, inte gillar skolan, är beundransvärd, skriver på internet, ger instruktioner, är 

miljöhjälte, målmedvetna, är borta hemifrån och tjänar pengar, har ett jobb. 

Jämför man dessa två kategorier med varandra så finner man att samtliga presuppositioner 

om kvinnor är av karaktären: Hur de ser ut, eller låter eller av emotionell karaktär. Samtidigt 

som de presuppositioner som fanns om män var av karaktären: Beundransvärda och är av 

handlande karaktär.  
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5.5 Perspektiv 
 

Innehållet av de analyserade läroböckerna visar på att det generellt var vanligast med 

neutrala perspektivmarkörer i texterna. Det neutrala perspektivet i Prima (2016) stod för 65% 

av texterna där det fanns könsmarkerade konstruktioner, varav 30% av dessa var genom en 

närvarande författare. I Bums (2013) var motsvarande procentsats 47%. Detta visar på att 

texternas perspektiv i dessa läroböcker är till större delen neutrala och inte skildrar att någon 

av könen är överrepresenterade.  Analys av dessa läroböcker visade på att det var en skillnad 

på andelen kvinnligt och manligt perspektiv i texterna. I Bums (2013) kan vi se att 31% av 

totalt 22 olika texter skildras mannens perspektiv. Bums (2013) är 22% av texterna skrivna ur 

kvinnligt perspektiv och resterande 47% var som sagt ur ett neutralt perspektiv. I boken Prima 

(2016) var det nästan dubbelt så många tillfällen i texterna där mäns perspektiv skildrades 

jämfört med kvinnors. I kategorierna ”författare närvarande” och ”aktör” är det inte heller 

något som viker av jämfört med totalen mellan dem, männens perspektiv är vanligare jämfört 

med kvinnornas.  

I båda böckerna var de könsmarkerade konstruktionerna definierade ur ett perspektiv som 

var från en neutral närvarande eller frånvarande författare, ibland var perspektivet från 

aktören själv. Alltså att en man definierade en man, och en kvinna definierade en kvinna. 

Ingenstans i texten förekom det att en kvinna hade perspektivet på en man, eller att en man 

hade perspektivet på en kvinna.   

 

5.6 Sammanfattning av resultat 
 

Följande text är en kort och koncis sammanfattning av resultatet som denna studie tidigare 

har presenterat. Under rubriken könsmarkerade konstruktioner visade det sig att antalet män 

och kvinnor som nämns i läroböckerna var relativt jämt fördelade. Viss variation 

observerades, men antalet tippade aldrig över så att en av de två könen låg i majoritet eller 

minoritet.  

Adjektiven och BSRI-listans resultat visade på att männen var mer låsta vid en kategori 

jämfört med kvinnorna som hade en bredare repertoar av olika adjektiv som beskrev dem. I en 

av böckerna var männen låsta vid att enbart beskrivas med maskulina adjektiv, samtidigt som 

den andra boken enbart beskrev männen som feminina.  

Processernas resultat visade att männen ges mer aktiva roller i båda läroböckerna, deras 

karaktärer placerades i kategorin materiella processer i mycket större utsträckning än vad 
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kvinnorna gjorde. Kvinnornas karaktärer kategoriserades mer ofta i relationella processer, och 

balansen mellan män och kvinnor var där jämt fördelad. I en av böckerna hade männen en 

stor majoritet av de verbala/mentala processerna. 

Propositionerna som undersöktes i denna studie visade på att männens karaktärer utvecklas 

mer i böckerna jämfört med kvinnornas. Det fanns dels fler proportioner om dem, och de 

proportioner som fanns om manliga teman hade fler proportioner i fler led, alltså 

mikropropositioner om mikropropositioner. Generellt visade det sig att kvinnornas 

proportioner stundtals hade hemska påståenden om sig.  

Presuppositionerna om män och kvinnor skiljde sig också åt. De presuppositioner som 

fanns om kvinnorna var ofta av en negativ karaktär, eller så syftar de på något yttre attribut 

tillhörandes dem. Männens presuppositioner hade generellt sett en ganska bred variation och 

det återfanns fler av de om dem. Däremot återfanns det inte många presupposition om dem 

som kunde uppfattas som negativa, den enda som återfanns var att en man var feg.  

Majoriteten av perspektiven som skildrades genom båda böckerna var av en närvarande 

eller frånvarande neutral författare, men när det var ett perspektiv från ett av könen var det 

oftast mannens perspektiv som skildrades. Däremot hade inte en man perspektivet på en 

kvinna eller vice versa.    

 

6. Diskussion  

 

Analysen var uppdelad i en kvantitativ del som var mindre omfattande i förhållande till den 

andra delen, som var den kvalitativa. Trots att balansen i den kvantitativa delen höll sig inom 

ramen för SCB:s 40/60-fördelning för att läroboken ska anses vara jämställd, fanns det många 

fler påståenden om männen jämfört med kvinnorna. Han gavs helt enkelt mer utrymme i 

texten och hans karaktärer var mer utvecklade, tidigare forskning har också resulterat i ett 

likvärdigt resultat (Ullah & Skelton, 2013, Ohlander, 2010, Palicki, 2005, von Wright, 1999). 

Trots det, hade de adjektiv som användes om män, en tendens att vara låsta i en enskild 

kategori, jämfört med kvinnornas som var utspridda över alla tre kategorier. De gavs 

möjligheten att röra sig relativt fritt mellan kategorierna manligt, kvinnligt och neutralt, 

männen däremot var låsta i kategorin feminin i en av böckerna och maskulin i den andra. Att 

männen beskrivs med maskulina adjektiv går att finna i: Skelton (2013), Lee, (2018), Palicki 

(2005) och Ohlander (2010).   
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Resultatet kan genusteorin förklara genom att se på formlerna som Hirdman (2001, 2007) 

har formulerat om relationen mellan man och kvinna. Detta scenario skulle kunna uttrycka 

relationen A - B, alltså att kvinnan är närvarande men uppfyller inte riktigt samma krav som 

mannen. Däremot har mannen en majoritet av de feminina adjektiven i en av böckerna, detta 

skulle kunna anses bryta mot genuskontraktet. Vilket Hirdman (2001) anser ligger i 

mannens natur, det är en egenskap som är förenlig med honom, att vara den som river 

kontraktet itu. Hon kan också vara en som inte följer vad det konstruerade kontraktet säger, 

men det är han som är normen och den som måste skapa förutsättningarna för hon. 

Det är även skillnad i rollerna som de två könen ges i läroböckerna, där beskrivs männen 

som handlingskraftiga och är de som rör sig och agerar utanför hemmets fyra väggar. 

Kvinnorna följer gamla mönster som i större utsträckning beskriver dem utefter sina 

relationer; kvinnorna är något, men det är sällan en yrkesroll, eller något annat utanför 

hemmets lugna vrå. Detta resultat är även förenligt med vad Milles (2008) nämner som 

typiska roller för män och kvinnor, vilket även tidigare forskning har presenterat (Palicki, 

2005, Ullah & Skelton, 2013). Genusteorin förklarar detta fenomen genom att han har ett 

högre värde genom att vara den som gör något samtidigt som hon agerar åskådare genom att 

vara något, hennes roll blir därmed passiv och placerad i skymundan (Hirdman, 2001). 

Utöver det tidigare nämnda om genuskontraktet så visar det sig finns explicita påståenden 

om henne som kunde tolkas implicit om honom, detta exemplifierades under rubriken resultat, 

se sida 30. Fenomenet om explicita och implicita påståenden kan förklaras genom att teorin 

beskriver mannen som den som är norm och som är betingad med ett högre värde samt att han 

besitter en högre kognitiv kapacitet (Hirdman, 2001). Om han nu har dessa egenskaper och 

hon inte har dem, då är det väl kanske fullt naturligt att man explicit - mer eller mindre - är 

tvingad att skriva ut de egenskaper hos henne som ses som självklara hos honom (Hirdman, 

2001, 2007). Å andra sidan, ur synvinkeln där mannens egenskaper och roll är menad att visas 

explicit i läroböckerna hade kvinnan hamnat i skymundan samt värderats mindre än mannen.  

Det som talar emot de senaste raderna är ett faktum som inte går att ignorera och som 

nämndes tidigare: Kvinnor och män nämns lika mycket ur ett kvantitativt perspektiv, men när 

studien analyserade vad som sades om dem upptäcktes en skillnad. Dessa olikheter bland 

kvinnor och män i läroböcker är inte simpla att upptäcka, i synnerhet när böckerna initialt ger 

ett sken av att vara jämställda. Palickis (2005) stude visar också på att läroboken “Attityd” 

initial ger ett intryck av att vara jämställd, vilket motbevisades av det kvalitativa resultatet i 

samma studie. Påverkan på elever av sådana olikheter är inte heller enkelt att påvisa samt 

visar sig vara tids- och resurskrävande (Tomlinson, 2012). Läroböckernas påverkan på elever 
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går att se med hjälp socialkonstruktionism som förklarar individen som en social konstruktion 

som interagerar med sin omgivning. Omgivningen, i det här fallet läroboken, formar 

individens agerande och tankar menar Lidli och Zhenzhou (2002). 

Innehållet i de granskade läroböckerna kan forma elevernas identitet och självbild, vilket 

stöds av Berger & Luckman (1991). De granskade läroböckerna visar på att kvinnor 

marginaliseras vilket, som ovanstående visar på, kan forma läsarens självbild. Hur kvinnor 

och män framställs I Prima och Bums, kan därmed göra så att läsaren godtar den 

konstruktionen som norm. Att den skeva bilden av de båda könen i läroböckerna påverkar 

eleverna går att bevisa och söka stöd för i forskning som säger att eleverna tar till sig av det 

som står i läroböckerna, vare det sig vara godtyckligt eller inte (Tomlinson, 2012, Lidli och 

Zhenzhou, 2002, Lee, 2018). Flickor tenderar i större utsträckning än pojkar att fokusera på 

kontexten till uppgifter enligt Von Wrights (1999), vilket indikerar på att flickor har det 

lättare än pojkar att forma sin identitet och självbild utifrån innehållet av läroböcker. Om 

flickorna läser, att deras kön, identitet eller grupptillhörighet marginaliseras eller negligeras 

kan det lämna avtryck hos dem. Pojkarna likaså för den delen, står det att män tjänar bra, har 

jobb de trivs med eller att de rent utav är hjältar kan det konstruera en självbild som inte går 

att leva upp till.  

 

 

6.1 Slutord  

 

De slutsatser som har dragits i denna studie är tänkta att hjälpa läromedelsproducenter att 

skriva konsekvent. Samt att lärare som köper in läromedel vara mer medvetna om hur genus 

kanske på ett omedvetet sätt kan förmedlas till läsaren. Med tanke att det finns ytterst få 

läroböcker som är publicerade efter den senaste reformeringen av läroplanen, ställer det krav 

på att läraren är medveten om hur läroboken kan konstruera genus. I synnerhet när den 

senaste reformens syfte var att förtydliga skolans jämställdhetsuppdrag (Regeringskansliet, 

2018). Förhoppningen är att med hjälp av denna studies resultat och metod själv kunna 

genomföra en liknande studie som plockar fram vad som sägs om, eller om hur de två könen 

framställs. Det som kan vara av vikt att nämna är att det inte har genomförts någon pilotstudie 

inför detta arbete vilket kan påverka trovärdigheten. Valet kom då istället att prioritera en 

analys av två stycken läroböcker.         
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6.2 Metoddiskussion 
 

När läroböckerna analyserades genom analysmetoden som är benämnt som processer 

upptäcktes det vissa komplikationer med vissa verbformer. Problematiken låg i att 

kategoriseringen mellan verbala/mentala och relationella processer ibland visade sig vara 

svår. Vid de tillfällen det har hänt har ett brukande av svenska akademiens grammatik del 2 

kunnat vägleda oss i kategoriseringen (Teleman, Hellberg, Andersson & Holm, 1999)   

Under analysens progression observerades tre stycken materiella processer i läroboken 

Prima (2016) där subjektet var en han & hon, de båda agerade som subjekt och skulle resa 

från A till B. Det hade varit möjligt att addera dem i vardera kategorin; hon och han, utan att 

resultatet skulle påverkats nämnvärt. Däremot hade denna handling resulterat i en 

manipulation, valet om att behålla dem som de var vägde tyngre. Alltså skapades det en ny 

neutral kategori under analysmetoden som hade benämningen processer.  

Under analysens gång noterades att ytterligare en kategori behövde tilläggas under 

analysmetoden som hade benämningen presuppositioner. Det visade det sig att kategorin 

neutral behövdes formuleras. Den presupposition som fanns, och som kategoriserades som 

neutral hade denna ursprungliga formulering i Prima (2016): ”Många människor tror att 

feminister vill att tjejer ska ha det bättre än killar.” I meningen från Prima finns det 

könsmarkerade konstruktioner i form av substantiven tjejer och killar, och kontexten innan 

denna mening hade berört temat Zara Larsson. Däremot så syftar inte denna mening till Zara, 

den syftar till feminister i största allmänhet vilket gjorde att kategorin neutral skapades. Det 

visade sig att oavsett hur man negerar så är det giltigt att människor har tankar eller 

förutfattade meningar om feminister.  

 

6.3 Reflektion  
 

Resultatet av denna studie är av betydelse för skolan då läroböcker används frekvent i 

undervisningen. Läroböckerna är menade att reflektera samhället som läsaren, i det här fallet 

eleverna, lever i. Läroböckerna reflekterar de könsroller som finns i samhället och i vissa fall 

förespråkar för de. Samhället strävar konstant efter jämställdhet mellan kvinnor och män där 

reformer i skolan samt revidering av läroplanen sker för att säkerställa jämställdheten. Denna 



 
 

36  

studie bidrar till en förbättrad skola där jämställdhet söks i skolmaterial och läroböcker som 

används. Som det tidigare nämnts i denna studie, påverkar läroböckerna elevernas uppfattning 

om vad som är manligt och kvinnligt. Studien skapar en ökad medvetenhet hos elever, lärare, 

läromedelsproducenter, politiker samt andra aktörer som strävar efter jämställdhet i sin vardag 

och arbetsliv. Studien går även att använda sig av både för att bli mer medveten om genus i 

läroböcker men också i samhället stort med hjälp av att se på hur läroböcker förmedlar genus 

implicit och explicit.  

Att granska läroböcker som används i skolan är ett ansvar som har förflyttats från staten till 

den enskilda skolan och den ansvarige läraren, detta konstaterades redan under inledningen 

till detta arbete. Därmed är det viktigt att läraren har de rätta verktygen för att genomföra en 

adekvat granskning av dem om aspekter som exempelvis genus skall behandlas korrekt. 

Resultatet från detta arbetets analys har utmynnat i att de två läroböckerna som granskades 

lämnade önskemål om förbättringar. Det hade varit intressant att studera effekterna hos elever 

som använder och brukar läroböcker som efter en analys anses framställa de båda könen på 

ett likvärdigt sätt. Vilka effekter skulle det ha på deras självbild, självförtroende eller 

identitet? Undersökningsområdet är inte det enklaste eftersom det är många aspekter som 

påverkar dessa psykologiska attribut; allt från biologi till miljö.  
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8. Bilagor  

Bilaga 1: Detta är Bems (1947) tabell om köns-stereotypiska adjektiv som används vid 

beskrivningen av män och kvinnor.  

 

Maskulin 

Engelska 

Maskulin 

svenska 

Feminin 

engelska 

Feminin 

engelska 

Neutral 

engelska 

Nuetral 

svenska 

Act as a 

leader 

Agera som 

ledare; anförare, 

chef; 

föregångsman, 

främste man, 

förman. 

Affectiona

te 

Tillgive

n, 

kärleksfull

, öm 

Adaptabl

e 

Adapt: 

Anpassa, 

foga, ställa 

om, bearbeta, 

omarbeta. 

Aggressiv

e 

Aggressiv, 

angripande; 

anfalls-, 

offensiv-, 

energisk, 

framåt. 

Cheerful Glad, 

gladlynt, 

glättig, 

munter, 

glädjande; 

ljus och 

glad. 

Conceite

d 

Inbilisk, 

fåfäng, 

egenkär. 

Ambitiou

s 

Ärelysten, 

äregirig, 

ambitiös, 

framåt. Äv. 

högtflygande 

planer. 

Childlike Barnsli

g, lik ett 

barn, 

barnasinna

d, 

barnasinne

. 

Conscient

ious 

Samvetsgr

ann; 

plikttrogen; 

hederlig. 

Analytica

l 

Analytisk Compassi

onate 

Medlids

am, 

barmhärtig 

Conventi

onal 

Konventio

nell; 

sedvanlig 
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Assertive Bestämd, ha 

ett 

självhävdelsebe

hov. 

Does not 

use harch 

language 

Använd

er inte. 

Harsh: 

Hård, 

sträv, 

skarp, 

kärv, frän, 

skärande, 

sträv, 

skarp, 

grov, hård, 

stötande, 

obehaglig, 

sträng. 

Langua

ge: Språk; 

tungomål, 

sätt att 

uttrycka 

sig. 

Friendly Vänlig, 

vänskapligt. 

Athletic Stark och 

välväxt; 

vältränad; 

spänstig; 

atletisk 

Eager to 

soothe hurt 

feelings 

Eager: 

Ivrig, 

angelägen; 

otålig; 

häftig. 

Soothe: 

Lugna, 

lindra, 

stilla, 

blidka, 

lirka med. 

Happy Lycklig, 

glad, belåten. 
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Feeling: 

Känsla; 

medkänsla

. 

Competiti

ve 

Konkurrensk

raftig, 

konkurrens-, 

konkurrensbeto

nad, 

tävlingsbetonad; 

tävlingslysten. 

Feminine Kvinnli

g, kvinno-, 

feminin 

Helpful Till stor 

hjälp, 

användbar; 

nyttig, 

hjälpsam, 

tjänstvänlig. 

Defends 

own beliefs 

Defend: 

Försvara; värja, 

värna. 

Belief: Tro, 

övertygelse; 

tilltro 

Flatterable Flatter: 

Smickra 

Inefficien

t 

Ineffektiv, 

bristfällig, 

dålig, utan 

driftighet och 

energi, 

medelmåttig, 

oduglig, 

inkompetent. 
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Dominant Dominerande

; härskande; 

förhärksande; 

dominant, mest 

framträdande. 

Gentle Mild, 

blid, mjuk, 

ljuv, 

vänlig, 

varsam, 

lindrig; 

behaglig, 

måttlig, 

lagom 

Jealous Svartsjuk; 

avundsjuk. 

Forceful Kraftfull, 

stark. 

Gullible Lättlura

d, 

lättrogen. 

Likable Sympatisk

, trevlig; 

tilltalande, 

behaglig. 

Has 

leadership 

abilities 

Leadership: 

Ledarskap; 

ledning, 

ledarförmåga. 

Ability: 

Förmåga; 

skicklighet, 

duglighet. 

Loves 

children 

Love: 

Kärlek, 

förälskelse

, 

förtjusning

, passion. 

Child: 

Barn 

t Lynnig, 

nyckfull, på 

dåligt humör, 

trumpen, sur. 

Independ

ent 

Oberoende, 

oavhängig, 

självständig; fri 

Loyal Lojal, 

solidarisk, 

trofast, 

pålitlig, 

trogen. 

Reliable Pålitlig, 

tillförlitlig 
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Individua

listic 

Individualist Sensitive 

to the needs 

of others 

Sensitiv

e: Känslig, 

mottaglig, 

ömtålig, 

sensitiv, 

sensibel, 

öm, 

uttrycksful

l. 

Need: 

Behov. 

Secretive Hemlighet

sfull, 

förtegen. 

Makes 

decisions 

easily 

Decision: 

Avgörande; 

beslut; utslag, 

dom, 

beslutsamhet. 

Easily: Lätt, 

med lätthet; 

ledigt; mycket 

väl, gott och 

väl. 

Shy Blyg, 

skygg. 

Sincere Uppriktig, 

ärlig; sann. 

Masculin

e 

Manlig, 

maskulin. 

Soft 

spoken 

A: Tala 

med mild 

(vänlig) 

röst. 

B: Vara 

vänlig 

(älskvärd). 

Solemn Högtidlig, 

allvarlig. 
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Self-

reliant 

Full av 

självförtroende 

(självtillit); 

självständig. 

Sympathet

ic 

Full av 

medkänsla 

(förståelse

), 

förstående, 

välvillig, 

deltagande

. 

Tactful Taktfull, 

finkänslig. 

Self-

sufficient 

Självförsörja

nde, 

självständig, 

självtillräcklig. 

Tender Mjuk, 

mör, mjäll; 

spröd, 

ömtålig, 

öm. 

Theatrica

l 

Teatralisk. 

Strong 

personality 

Strong: 

Stark; kraftig, 

energisk, 

kraftfull, stabil, 

solid. 

Personality: 

Personlighet, 

individualitet; 

väsen, person. 

Understan

ding 

Förståe

nde, äv. ha 

förståelse, 

förståndig. 

Truthful Sannfärdig

, 

sanningälska

nde, 

uppriktig, 

sann, 

sanningsenlig

. 

Willing to 

take a stand 

Willing to: 

Vara villig, att 

göra något; 

gärna göra 

något. 

Take a stand: 

Ta ställning, 

fatta 

ståndpunkt. 

Warm Varm, 

värmande, 

ljum. 

Unpredict

able 

Oförutsäg

bar, 

oberäknelig, 

opålitlig, 

nyckful. 
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Willing to 

take risks 

Willing to: 

Vara villig, att 

göra något; 

gärna göra 

något. 

Risks: ådra 

sig, åsamka sig, 

utsätta sig för. 

Yielding Foglig, 

eftergiven, 

undfalland

e, böjlig, 

mjuk. 

Unsystem

atic 

Osystemat

isk 
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Bilaga 2: Könsmarkerande konstruktioner i Bums (2013)  

 utifrån Palickis (2005) modell 

 

           Bums 

 

Man Kvinna Totalt 

Pronomen i tredje 

person, ex. Han, hon 

187 129 316 

Adjektiven 

manlig/kvinnlig med 

möjliga synonymer 

ex. flickig. 

5 4 9 

Substantiven 

man/kvinna med 

synonymer. 

45 39 84 

Sammansättningar 

med man-/kvinna 

som förled, ex. 

kvinnodominerad: 

0 0 0 

Personnamn 33 23 55 

Övriga 

könsmarkerade ord 

som yrkes- och 

släktbetäckningar, 

ex. brandman och 

faster 

16 23 39 

Totalt 285 217 502 

Procent 57% 43% 100% 
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Prima (2016) 

           Prima 

 

Man Kvinna Totalt 

Pronomen i tredje 

person, ex. Han, hon 

52 45 97 

Adjektiven 

manlig/kvinnlig med 

möjliga synonymer 

ex. flickig. 

3 2 5 

Substantiven 

man/kvinna med 

synonymer. 

23 20 43 

Sammansättningar 

med man-/kvinna 

som förled, ex. 

kvinnodominerad: 

1 1 2 

Personnamn 73 110 183 

Övriga 

könsmarkerade ord 

som yrkes- och 

släktbetäckningar, 

ex. brandman och 

faster 

38 21 59 

Totalt 190 199 389 

Procent 49% 51% 100% 
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Bilaga 3: Propositioner och processer i Prima (2016)  

 Materiella 

Processer 

Relationella 

Processer 

Verbala/mentala 

Processer 

Man 48 15 8 

Kvinna 17 19 6 

Hon & 

Han 

3   

Total 68 34 14 

Procent 

man 

71% 44% 57% 

Procent 

kvinna 

25% 56% 42% 

Procent 

Hon & 

Han 

4% 0% 0% 

Procent 

processer 

59% 29% 12% 

 

Processer i Bums (2013) 

 Materiella 

Processer 

Relationella 

Processer 

Verbala/mentala 

Processer 

Man 71 41 46 

Kvinna 45 35 20 

Total 116 76 66 
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Procent 

processer 

45% 29% 26% 

 


